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COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000928-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000928-92.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando ser fato 

público e notório que a instituição financeira devedora foi submetida a 

processo de liquidação extrajudicial[1], em atenção ao disposto no art. 18, 

alínea “a” da Lei n. 6.024/74, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que entender de 

direito. 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

D i r e i t o  e m  D e s i g n a ç ã o  [ 1 ] 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2013/08/bc-decreta-liquidac

ao-do-banco-rural.html

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000895-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RUPRE TSERIMRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000895-05.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. Transitada em julgado a 

sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000723-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUS GONCALVES DA CRUZ OAB - GO23240 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000723-63.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. Transitada em julgado a 

sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002508-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BAPTISTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002508-89.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em face da publicação 

superveniente da Portaria-Conjunta n. 249 de 18 de março de 2020 editada 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Corregedor-Geral da Justiça, decretando o fechamento das Portas do 

Palácio de Justiço e Fóruns das Comarcas do Estado entre os dias 

20/03/2020 e 20/04/2020, bem como, suspendendo a expedição de 

mandados em processos judiciais em todas as Comarcas do Estado por 

igual período, considerando a impossibilidade de dar cumprimento à 

eventual mandado de intimação em tempo hábil para realização da 

audiência anteriormente agendada, este Juízo DETERMINA O 

CANCELAMENTO da audiência designada para o dia 30 de abril de 2020, 

que deverá ser redesignada em momento oportuno. 2 – INTIMEM-SE. 3 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000467-18.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VINICIUS GANASSINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES DA SILVA ANTUNES (REU)

AMILCAR ROQUE ANTUNES (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000467-18.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

adjudicação compulsória c/c danos morais e materiais com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por CLEBER VINICIUS GANASSINI em face de 

ALMICAR ROQUE ANTUNES e IVONE ALVES DA SILVA ANTUNES, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a parte autora, em síntese, que: 

a) firmou contrato de compra e venda de imóvel com os requeridos, 

figurando como comprador, no qual o objeto foi o imóvel registrado sob a 

matrícula nº 8.120 do CRI de Água Boa/MT; b) o pagamento seria efetuado 

mediante pagamento em dinheiro, pela transferência de veículos e pela 

permissão de permanência no imóvel por determinado período sem o 

pagamento de aluguéis; c) após o pagamento do preço e cumprimento das 

obrigações por parte do autor, os requeridos se recusaram a outorgar a 

escritura pública de compra e venda do imóvel; d) conforme estabelecido, 

para fins de adimplemento do valor correspondente a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) do preço total da venda, os requeridos poderiam 

ocupar o imóvel até fevereiro de 2019 sem o pagamento de aluguéis e com 

o termo do mencionado prazo os requeridos passariam a pagar aluguel no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que o prazo final 

foi estendido posteriormente, por meio de avença verbal, para maio de 

2019; e) após o término do prazo, os demandados não promoveram a 

restituição do imóvel ao passo que celebraram contrato de locação com 
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terceiro, sem qualquer repasse de renda para o autor; f) o bem imóvel foi 

alvo de 02 (duas) constrições judiciais determinadas pela Justiça do 

Trabalho nos meses de outubro e novembro de 2018; g) os réus estão 

realizando diligências com o intuito de promover novamente a venda do 

bem imóvel. Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência, a fim 

de que seja averbada a existência da presente ação judicial na matrícula 

do imóvel, bem como, seja determinado o depósito em Juízo dos aluguéis 

pagos pelo atual ocupante. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. De 

acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 

300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela 

cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da 

tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade 

de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Destaca-se ainda que, em regra, não será possível a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do Código 

de Processo Civil). Feitas essas considerações, em análise dos autos, 

conclui-se que merece prosperar o pedido de tutela de urgência de 

natureza cautelar formulado pelo autor. Primeiramente, quanto à 

probabilidade de direito, o instrumento particular anexado aos autos teve 

por objeto a compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula nº 8.120 

no CRI de Água Boa/MT, constando como data da celebração do negócio o 

dia 09 de março de 2017, com o respectivo reconhecimento das firmas 

dos envolvidos (id. 30308279). Segundo o que restou estipulado, o 

pagamento de preço total de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

seria efetuado da seguinte forma: a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 

dinheiro; b) R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante transferência de três 

veículos ali descritos; c) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mediante 

permissão de uso do imóvel pelos requeridos até fevereiro de 2019, valor 

equivalente ao que seria pago pela locação. A cláusula 3ª do contrato 

estabeleceu que a partir de março de 2019 os requeridos deveriam pagar, 

a título de aluguel, valor correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Além disso, conforme previsão da cláusula 4ª, os 

vendedores ficariam à disposição, desde a data da assinatura do 

contrato, para dar cumprimento às formalidades de escrituração do imóvel 

outorgando sua propriedade para o comprador (requerente) ou a quem 

este autorizasse por escrito. Os extratos de id. 30308345 - pág. 01/03 

indicam que foi efetuada transferência no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) para o requerido Amilcar Roque Antunes, o que denota o 

adimplemento da parcela em dinheiro. Quanto à alienação dos veículos, o 

representante da empresa PAULINHO LANIUS – ME, por meio de termo de 

declaração, consignou que em setembro de 2018 adquiriu do requerido 

Amilcar Roque Antunes os veículos descritos no instrumento contratual, 

mencionando expressamente que os veículos teriam sido alienados, 

anteriormente, por Cleber Vinicius Ganassini e que o réu Amilcar Roque 

Antunes, embora não os tivesse transferido para seu nome, estava na 

posse dos bens quando realizou a venda, que contou com a anuência do 

autor (id. 30308347). Além disso, foi colacionado aos autos termo de 

declaração do atual ocupante do imóvel, sr. Marcio Gondin de Fretias, com 

firma devidamente reconhecida, no qual este afirma ser inquilino do imóvel 

desde 10 de maio de 2019, que tem conhecimento de que o imóvel teria 

sido alienado anteriormente ao requerente, e que pelo requerido Amilcar 

também lhe foi formulada proposta de venda do imóvel. O declarante 

registrou ainda que Amilcar já tentou promover sua desocupação por 

suposta violação ao contrato de locação e que recebeu a visita de um 

corretor de imóveis comunicando que o imóvel teria sido colocado à 

venda. Por fim, afirmou que o pagamento mensal do aluguel é realizado em 

conta corrente designada pelo requerido Amilcar (id. 30308370). Referida 

declaração é prenúncio de que o réu, com efeito, continuou utilizando o 

imóvel até o ano de 2019, promovendo, inclusive, sua locação a partir do 

mês de maio, auferindo a renda dela advinda. Como reforço 

argumentativo, encontra-se carreada aos autos certidão emitida pelo 2º 

Serviço Notarial e Registral de Água Boa/MT, consignando que em 27 de 

setembro de 2018, houve o protocolo de escritura pública de compra e 

venda do imóvel objeto desta demanda figurando como outorgantes 

(vendedores), os requeridos (id. 30308355). Destaca-se que referido 

protocolo é anterior à primeira constrição efetivada pelo Juízo da Vara do 

Trabalho de Água Boa/MT (id. 30308343 – pág. 02). Por outro lado, o risco 

ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de serem 

efetivadas novas penhoras sobre o imóvel, bem como, dos indícios de que 

o requerido estaria promovendo diligências visando alienar o bem. 

Destaca-se que a pretensão do autor ostenta natureza exclusivamente 

cautelar, que não acarretará prejuízos concretos e irreversíveis para as 

partes, não havendo que se falar em indisponibilidade ou restrição dos 

bens. Tal medida se presta, inclusive, como meio adequado para evitar 

que terceiros de boa-fé sejam prejudicados. Assim, o risco ao resultado 

útil do processo é extraído da necessidade de proteger o interesse do 

requerente em relação a negócios jurídicos envolvendo o referido imóvel. 

Neste ponto, transcreve-se a seguinte ementa: VOTO DO RELATOR 

EMENTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÕES DE 

CONTRATO SOCIAL – Demanda ajuizada pelo Ministério Público – Tutela 

de urgência – Deferimento para averbação da existência da ação nas 

matriculas dos imóveis objeto da demanda, sem o bloqueio ou 

indisponibilidade (que atinge somente os bens móveis e as quotas sociais 

da empresa) – Antecipação parcialmente deferida com base no poder 

geral de cautela (art. 297 do Novo CPC), para determinar a averbação da 

existência da presente ação nas matrículas imobiliárias indicadas, apenas 

e exclusivamente, para tornar de conhecimento de terceiros a pendência 

"sub judice", a fim de resguardar os interesses dos agravados e de 

pretensos adquirentes dos bens – Bloqueio dos bens móveis e 

indisponibilidade das quotas sociais da empresa que fica mantido, ante a 

facilidade de alienação e transferência a terceiros - Decisão mantida – 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J - S P  2 2 3 3 9 5 5 1 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2233955-14.2017.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

18/04/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2018) 

De mais a mais, haja vista estarem presentes nos autos elementos 

robustos quanto ao negócio jurídico celebrado entre as partes e o 

respectivo adimplemento do preço por parte do pelo autor, com arrimo no 

poder geral de cautela (art. 301 do CPC), reputa-se cabível como meio de 

resguardar o resultado útil do processo que os valores atualmente pagos 

pelo ocupante do imóvel sejam depositados em Juízo, frisando-se que tal 

medida não ostenta caráter expropriatório. No que toca a tal medida, 

transcreve-se ementa do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR. IMÓVEL OBJETO DE PEDIDO DE PARTILHA. VALORES 

AUFERIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. DEPÓSITO EM JUÍZO. VIABILIDADE. 

PODER DE CAUTELA. ART. 301 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 301 do CPC 

dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. 2. A par disso, se a agravante aufere renda com 

a percepção de aluguéis de unidades autônomas existentes em imóvel 

cuja partilha se controverte, afigura-se pertinente a determinação judicial 

de que deposite em Juízo o valor equivalente à metade de tais rendas, 

como meio de resguardar eventual direito do ex-cônjuge pela disposição 

exclusiva do mencionado bem. 3. Ademais, a referida determinação judicial 

não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de 

bens, mas, sim, como medida acauteladora de direito a ser eventualmente 

reconhecido por ocasião da r. sentença. 4. Agravo de instrumento 

conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 

0 7 0 8 7 1 1 2 0 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 0  -  S e g r e d o  d e  J u s t i ç a 

0708711-20.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de 

Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, preenchidos 

os pressupostos legalmente previstos, o deferimento da tutela de urgência 
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é medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com arrimo no art. 300 do 

CPC, este Juízo DEFERE a tutela de urgência de natureza cautelar 

requerida pelo autor, a fim de que seja expedido ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, determinando a 

averbação da existência da presente demanda na matrícula nº 8.120 

envolvendo o respectivo imóvel, bem como, para DETERMINAR que o atual 

inquilino do imóvel promova o depósito judicial dos valores pagos a título de 

aluguel, devendo este ser intimado para cumprimento da medida. 2 – 

Versando a demanda em destaque sobre direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 03 de junho de 2020 

às 13h00min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC), hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento 

da audiência designada, considerando-se como termo inicial para 

apresentação da contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 

7 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida 

ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Presentes os 

pressupostos do art. 98 do CPC, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 9 – CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 20 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, 

volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. 

ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001243-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001243-23.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. Transitada em julgado a 

sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados. 1 – Diante do trânsito em julgado do acordão (Id n. 19570306) 

e não havendo requerimento das partes, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000074-64.2018.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. Transitada em julgado a 

sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados. 1 – Diante do trânsito em julgado do acordão (Id n. 19570306) 

e não havendo requerimento das partes, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001136-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOLASSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001136-08.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de julho de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 
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conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000503-60.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PARREIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000503-60.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual a autora requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, inciso 

II, do CPC, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000278-40.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO TEODORO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000278-40.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Da análise da peça 

inicial verifica-se que no evento n. 29129482 foi prolatada decisão 

declinando da competência para processar e julgar a presente ação em 

favor da 1ª Vara Cível desta Comarca, entretanto, o presente feito foi 

redistribuído para o Juízo da 2ª Vara Cível. Considerando as razões 

expostas no teor da decisão supracitada, DETERMINA-SE a redistribuição 

deste feito para a 1ª Vara Cível desta Comarca para que o Juízo analise a 

possibilidade de recebimento do feito. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 

de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000288-84.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMIR LOPES GOMES (REQUERENTE)

CLEMENTINO MARQUES GOMES (INVENTARIANTE)

NOENY GOMES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE ROSA LOPES GOMES (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000288-84.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 - NOMEIA-SE como 

inventariante o Sr. Clementino Marques Gomes, independente de 

compromisso nos autos. 2 - Nos termos do art. 660 incisos I e II do CPC, 

INTIME-SE a parte inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresente as primeiras declarações, bem como traga aos autos o 

recolhimento do tributo de transmissão causa mortis – ITCD. Sendo assim, 

INTIME-SE o inventariante para que, no prazo das primeiras declarações. 3 

– Ademais, não se vislumbra também as certidões fazendárias para o 

conhecimento de eventuais débitos deixados pela falecida. Dessa 

maneira, na mesma oportunidade para apresentar as primeiras 

declarações, deverá a parte inventariante acostar as certidões das 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome da falecida. 4 – 

Com fundamento no art. 98 do CPC, este Juízo DEFERE o benefício da 

gratuidade de justiça aos requerentes. 5 - Após, retornem os autos 

CONCLUSOS para análise de homologação e expedição de formal de 

partilha. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002460-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE SOUZA SANMARTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON OAB - MT25788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002460-33.2019.8.11.0021 DESPACHO Em análise ao recebimento 

do feito, o autor ajuizou a demanda declaratória de baixa de registro com 

pedido de cancelamento de protesto de dívida ativa com pedido de tutela 

de urgência. Pelo que se verifica da petição inicial, direcionou-se a 

pretensão ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Água Boa/MT. Contudo, a distribuição da demanda foi realizada de 

forma incorreta, visto que a pretensão foi encaminhada via procedimento 

ordinário à Vara Comum desta Comarca de Água Boa/MT. 1 – Portanto, 

diante da constatação de que a distribuição se deu de forma incorreta, 

com fundamento no art. 288 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DETERMINA a remessa do presente feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Água Boa/MT para análise do recebimento da 

petição inicial. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000469-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON XAVIER DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON OAB - MT25788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA SANTOS LAURINDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000469-85.2020.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar 

ajuizada por EDIMILSON XAVIER DE SOUZA em face de ÉRICA SANTOS 

LAURINDO. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320[2] do 
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mesmo diploma instrumental. O requerente ingressou com a presente 

demanda visando a retirada do nome do autor de todos os cadastros 

restritivos de crédito, bem como a baixa de protesto, além da imediata 

transferência do bem perante o Detran/MT. Ocorre que tais requerimentos 

impõem complementação no polo passivo da demanda, observando-se o 

princípio do devido processo legal. 1 – Dessa forma, no que tange ao polo 

passivo indicado, INTIME-SE o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias 

complemente o polo passivo da demanda com o litisconsorte passivo 

necessário, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2 – Decorrido o 

prazo, venham os autos CONCLUSOS para análise do pedido de tutela de 

urgência. 3 – DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita a parte autora, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. [2] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000506-15.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BELINA PEREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA MENDES RIBEIRO CAVALCANTE OAB - GO57029 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000506-15.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual a autora requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, inciso 

II, do CPC, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-08.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000500-08.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual a autora requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, nos termos do artigo 334, §4º, inciso 

II, do CPC, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001915-60.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001607-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 30652816 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 04/06/2020 às 17:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001607-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

certidão de ID nº 30652816 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 04/06/2020 às 17:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000870-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. B. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

decisão de ID nº 30456600 e da audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos para o dia 06/05/20202 às 13:15 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000870-55.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

P. C. B. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 30456600 e da audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos para o dia 06/05/20202 às 13:15 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001907-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado, para ciência da decisão Id 

30456032, que segue vinculada, que redesignou a audiência de instrução 

e julgamento agendada nos autos, para nova data, qual seja, dia 

28/04/2020, às 16h15min (MT).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001134-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOLASSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001134-38.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de julho de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001135-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOLASSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001135-23.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de julho de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001119-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001119-69.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de junho de 2020 às 16h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001157-81.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOLASSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001157-81.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de junho de 2020 às 16h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-75.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OTAVIO CARVALHO DE GODOY (AUTOR(A))

LAURA ADRIANA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATE MAZIN VACCARI OAB - SP338432 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000405-75.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 02 de julho de 2020 às 17h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 
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inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Em relação à inversão do ônus da prova, este Juízo entende 

que o momento oportuno de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, 

ocasião em que serão fixados os pontos controvertidos. 9 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001734-59.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da audiência de 

conciliação redesignada nos autos para o dia 04/06/2020, às 17h30min 

(MT), conforme certidão de redesignação que segue vinculada, para que 

compareçam à solenidade.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001207-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER NORO (REU)

ALTIVA DOS SANTOS MIRANDA (REU)

DROGARIA AGUA BOA LTDA. - EPP (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação parte autora para que se manifeste 

e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

certidão da Oficiala de Justiça, que se encontra juntada nos presentes 

autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001054-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHONEN CONSTRUTORA LTDA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação parte autora para que se manifeste 

e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

certidão da Oficiala de Justiça, que se encontra juntada nos presentes 

autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000397-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação parte autora para que se manifeste 

acerca da proposta dos honorários periciais, que se encontra juntada aos 

autos sob o ID nº 20778940, conforme art. 465, §3º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002003-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA FARIAS COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 08/06/2020, às 17h30min (MT), 

conforme certidão de redesignação que segue vinculada, para que 

compareçam à solenidade.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002278-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BRASIL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da 

determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento que o valor 

da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente 

delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000919-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MIRANDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerente para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER DAMIAO MAGRO & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO AFONSO DE OLIVEIRA OAB - SP340407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado 

da parte requerente para se manifestar acerca do resultado do bloqueio 

de valores que se encontra juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000948-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 10 de 273



 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para se manifeste nos autos, tendo em vista o decurso 

do prazo solicitado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000573-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA MARIA DE SOUSA CHAVES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação da parte autora para que 

se manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça que se encontra juntada nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002073-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA AZEVEDO SILVA DETONI (EXECUTADO)

PAULO DANIEL DETONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação do advogado da parte requerente, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste e requeira o que 

entender de direito, tendo em vista a exceção de pré-executividade 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001156-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOLASSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 08/06/2020, às 18h00min (MT), 

conforme certidão de redesignação que segue vinculada, para que 

compareçam à solenidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001658-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - SP243186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RIBEIRO BEZERRA EIRELI - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacione aos autos o comprovante do recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000467-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA WAGNER DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NUNES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001716-72.2018.8.11.0021. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE NUNES 

MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 ( cinco) dias, se manifestar acerca do pagamento 

noticiado no id 30289455, sob pena de concordância tácita, devendo 

apresentar seus dados bancários para liberação do numerário. Após, 

conclusos. Cumpra-se. ÁGUA BOA, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001334-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ROGGE SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001334-79.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: GABRIEL LUZTOSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: FERNANDA ROGGE SALES Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 ( cinco) dias, requerer o que entender de 

direito. Sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. ÁGUA BOA, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001547-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA ESTEVAM ROQUE ZONTA OAB - SC28531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARIOTTI OAB - RS25672 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JURANDIR FARIAS DE ARAUJO JUNIOR (TESTEMUNHA)

EDUARDO KNAPP (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001547-51.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 

– Em face da publicação superveniente da Portaria-Conjunta n. 249 de 18 

de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e o Corregedor-Geral da Justiça, decretando o 

fechamento das Portas do Palácio de Justiço e Fóruns das Comarcas do 

Estado entre os dias 20/03/2020 e 20/04/2020, bem como, suspendendo a 

expedição de mandados em processos judiciais em todas as Comarcas do 

Estado por igual período, considerando a impossibilidade de dar 

cumprimento à eventual mandado de intimação em tempo hábil para 

realização da audiência anteriormente agendada, este Juízo DETERMINA O 

CANCELAMENTO da audiência designada para o dia 30 de abril de 2020, 

que deverá ser redesignada em momento oportuno. 2 – INTIMEM-SE. 3 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 19 de março de 2020. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juiza de Direito, em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. MACHADO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002416-14.2019.8.11.0021. REQUERENTE: I. F. MACHADO COMERCIO - 

ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, CIELO S.A. 

Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na solenidade de 

conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 30324642. A 

presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes 

apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso de 

impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar 

para apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 20 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MATEUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001126-95.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CELSO MATEUS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CRISTIANO NASCIMENTO OLIVEIRA Vistos em Regime de 

Exceção. DEFIRO o pedido de id nº 28398703, motivo pelo qual 

DETERMINO as seguintes providências: I-) Se proceda com a consulta no 

sistema BACENJUD e INFOJUD e SIEL requisitando o endereço atualizado 

do requerido, sob CPF/CNPJ de nº 835.401.801-68. II-) Aportando aos 

autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS Água Boa-MT, 16 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INES ANASTACIA WEBER (INTERESSADO)

FERNANDO LUCIANO WEBER (INTERESSADO)

EDELMAR OLIVIO WEBER (INTERESSADO)

CAMILA MACEDO DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA SHOPPING LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 12 de 273



CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000658-97.2019.8.11.0021. INTERESSADO: FERNANDO LUCIANO 

WEBER, CAMILA MACEDO DE JESUS, INES ANASTACIA WEBER, 

EDELMAR OLIVIO WEBER REQUERIDO: ARAGUAIA SHOPPING LTDA 

Indefiro, por ora a gratuidade de justiça, pois, em análise prefacial entendo 

que o recorrente não demonstrou ser beneficiário da gratuidade de justiça, 

nos moldes do artigo 98 do CPC. Verifica-se, conforme narrado na 

exordial, que o autor é proprietário de uma caminhonete Ford Ranger, além 

de estar sendo patrocinado por advogado particular, situações que podem 

infirmar a alegação de hipossuficiência. Determino que, em 48 horas sejam 

recolhidas as custas ou que, demonstre, no mesmo prazo ser beneficiário 

da gratuidade de justiça, sob pena de não recebimento do recurso; Às 

providências. Água Boa/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000287-36.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CICERA MARIA DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Intime-se a parte exequente para 

se manifestar acerca do pagamento noticiado no id 3025119, no prazo de 

05 ( cinco) dias, sob pena de concordância tácita, devendo apresentar 

seus dados bancários para liberação do numerário. Após, conclusos. 

Cumpra-se. ÁGUA BOA, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001209-77.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ADELAIDE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM S/A Analisando detidamente os autos, infere-se que a 

parte recorrida não foi intimada para apresentar as contrarrazões. Assim, 

intime-se a TIM S/A para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 

10 ( dez) dias. Após, remetam os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

ÁGUA BOA, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA CALVACANTE DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

ELIONALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000937-54.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ELIONALDO DA SILVA, MARIA 

MARGARIDA CALVACANTE DE QUEIROZ EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL SA Intime-se a parte executada para se manifestar acerca da 

petição contida no id 30542625, no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. ÁGUA BOA, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001210-62.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLEA LEITE BRITO 

REQUERIDO: TIM S/A Apresentadas as contrarrazões, REMETAM-SE os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-15.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

GILSON PAULO BETTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-25.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CASANOVA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010127-53.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEN FRANCISCO SCHEMBERG (EXECUTADO)

Outros Interessados:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000575-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do(a) PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR GALLE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001467-87.2019.8.11.0021. INTERESSADO: ADMAR GALLE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo o 

recurso em seu efeito devolutivo, pois presentes os requisitos de 

admissibilidade. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões, após, com ou sem apresentação, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única. Às providências. Água Boa, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000979-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DE RE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000979-69.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDEZIO DE RE EXECUTADO: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR Intime-se a 

parte reclamante para, o prazo de 15 (quinze) dias, juntar certidão 

atualizada do Registro de Empresas (Junta Comercial) que demonstre qual 

é o endereço onde a executada declara ter sede e se a empresa 

reclamada ainda está constando como empresa ativa, bem como cópia do 

contrato social a fim de verificar o endereço dos sócios. Após, 

retornem-me, imediatamente, conclusos para apreciação do pleito de 

desconsideração da personalidade jurídica. Cumpra-se. Água Boa, data 

registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-09.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOPES LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILTON BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000002-09.2020.8.11.0021. INTERESSADO: MANOEL LOPES LIMA 

REQUERIDO: UILTON BATISTA DA SILVA Da análise dos documentos 

juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, não vislumbro 

de plano a presença dos requisitos que possam amparar a tutela 

vindicada, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Notadamente no caso dos autos, verifico a ausência de prova inequívoca 

das alegações despendidas na inicial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se 

apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. Isso porque, as 

alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte 

reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Demais disso, infere-se do contrato de 

compra e venda que o vencimento da parcela supostamente inadimplida 

era para 15/09/2018, sendo que que o autor veio rogar providências mais 

de um ano depois. Posto isso, INDEFIRO a LIMINAR pretendida. 

Considerando a Portaria-Conjunta n. 249/2020 que decretou o fechamento 

das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, bem como determinou que não serão realizadas 

audiências pelo período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a 

audiência designada para 27/03/2020 e DETERMINO a redesignação da 

audiência de conciliação para após esse período, salvo ulterior 

determinação pelo E. Tribunal de Justiça Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000923-02.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KLEBER DA SILVA MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Defiro a gratuidade de justiça nos moldes 

do art. 98 § 1° do NCPC/2015; Recebo o recurso aviado em seu efeito 

devolutivo, pois presentes os requisitos de admissibilidade; Intime-se a 

parte recorrida para que apresente as contrarrazões, já sendo 

encaminhado o recurso, de imediato para a Turma Recursal Única, 

apresentando-se em segundo grau; Às providências. Água Boa, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARIA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001335-30.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LAIS MARIA CARVALHO 
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SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Defiro a gratuidade de 

justiça nos moldes do art. 98 § 1° do NCPC/2015; Recebo o recurso aviado 

em seu efeito devolutivo, pois presentes os requisitos de admissibilidade; 

Intime-se a parte recorrida para que apresente as contrarrazões, já sendo 

encaminhado o recurso, de imediato para a Turma Recursal Única. Às 

providências. Água Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REMILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JUNIOR ALVARES JOSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001299-22.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: REMILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: EDSON JUNIOR ALVARES JOSE A parte exequente reitera o 

pedido de busca via BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD em nome do 

executado para que seja possível a localização do CPF, sob o argumento 

de que tal pleito supostamente não foi analisado. Todavia, ratificando a 

decisão contida no id 30470600, para viabilizar todas as buscas 

solicitadas, seja Bacenjud, Renajud e Infojud é imprescindível a informação 

do CPF da parte executada, diligência que compete a parte interessada. 

Assim, mantenho a decisão contida no id 30470600 por seu próprios 

fundamentos. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. 

Água Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001659-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DIAS DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001659-54.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DIVINA DIAS DE MORAIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Cuida-se de Obrigação de Fazer 

com Pedido Liminar ajuizada por DIVINA DIAS DE MORAES, em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Aponta a parte reclamante que solicitou ao 

Departamento de Água e Esgoto de Água Boa/MT a religação de água em 

sua residência, localizada na Avenida Júlio Campos, n. 1334, Bairro 

Operário, porém o departamento negou o pedido, sob o argumento do 

imóvel estar em nome de terceiro. Afirma que é possuidora de um imóvel 

em comodato verbal e que necessita da água para as necessidades 

essenciais, sobretudo por estar gestante. Pleiteia a concessão de tutela 

de urgência para que seja determinado o imediato fornecimento de água 

em sua residência. O processo foi extinto sem resolução de mérito, em 

razão da ilegitimidade ativa da parte autora, cuja decisão foi anulada pela 

Turma Recursal, retornando os autos para prosseguimento. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Verificam-se presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, 

que no caso dos autos, está representado pelos fartos documentos 

trazidos pela reclamante, que dão suporte às suas alegações de que é 

possuidora do imóvel e o perigo de dano decorrente dos prejuízos em que 

a parte reclamante se encontra em face da falta de fornecimento de água, 

serviço considerado essencial. Demais disso, não vejo na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, pois a tutela 

de urgência a pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência e em 

consequência DETERMINO que a parte reclamada, no prazo de 05 ( cinco) 

dias, providencie o ligamento e fornecimento de água na unidade 

consumidora matrícula nº. 4577-2, até ulterior deliberação do Juízo. Para o 

caso de não cumprimento da determinação, imponho a multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Não se trata de multa diária. Considerando a 

Portaria Conjunta n. 249/2020, que decretou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), deixo para designar audiência de conciliação em momento 

oportuno. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000373-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDER CALACIO CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000373-75.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA ROCHA 

CADORE EXECUTADO: RANDER CALACIO CUNHA Nos termos da decisão 

proferida no id 29699541, promovo a inserção da restrição de 

transferência sobre os veículos de titularidade do executado, conforme 

anexo. Noutro giro, deixo de inserir a restrição sobre o veículo placa 

OBL4128 , em razão de ter como proprietário terceiro estranho ao autos, o 

que inviabiliza a medida. Expeça-se mandado de penhora e avaliação e 

remoção dos veículos encontrados via RENAJUD, no endereço indicado 

pela parte exequente ( id 30061736), observando-se os itens 3,4 e 5 da 

decisão constante no id 29699541. Cumpra-se. Água Boa, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000596-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000596-91.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES MATOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Verificando 

nos autos que a parte reclamante já alcançou o remédio jurídico 

satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos autos, 

evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Alvará já expedido e devidamente pago. Arquive-se imediatamente o 

feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002427-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002427-43.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RUBE SILVEIRA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

BAIXA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por RUBE 

SILVEIRA em desfavor de O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da parte 

reclamada. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada, 

suscitada na contestação, visto que nos documentos apresentados na 

inicial pelo autor (mov. ID 26601533), o requerido não é parte para figurar 

no polo passivo da presente ação, uma vez que a cobrança do tributo aqui 

questionado (IPVA) são da competência da SECRETARIA DE FAZENDA e 

direito do ESTADO DE MATO GROSSO, e somente estes tem o poder de 

extinguir ou renunciá-los. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. BAIXA DO 

REGISTRO DO VEÍCULO. PERDA TOTAL. POSSIBILIDADE. DÉBITOS DE 

IPVA E DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recurso cinge-se a 

analisar a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, referente ao 

comando sentencial que declarou a inexigibilidade dos débitos de IPVA e 

seguro DPVAT. 2. De fato, não é a autarquia a responsável pela 

arrecadação de tributos sobre a propriedade de veículos automotores, 

IPVA, sendo o Estado do Rio Grande do Sul o legitimado a responder, 

destinatário do valor a ser recolhido. 3. Uma vez que o Estado é 

responsável por instituir, recolher ou devolver tributos (art. 155, inciso III, 

da CF), deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN – órgão 

que não tem competência para o cancelamento de lançamento tributário. 4. 

Da mesma forma, no que tange à cobrança do seguro DPVAT, 

vislumbra-se ilegitimidade passiva do DETRAN, pois é de competência da 

Federação Nacional dos Seguradores – FENASEG, nos termos da Lei nº 

6.194/74, que o instituiu. 5. Sentença parcialmente reformada para 

reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto às cobranças de 

IPVA e de seguro DPVAT, devendo a ação ser extinta sem julgamento do 

mérito no ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC. RECURSO INOMINADO 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008804452, Terceira 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan 

Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 21-11-2019) Ante o exposto, 

reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e, com amparo no Art. 

485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do 

mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE 

DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000984-57.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOVINO PEREIRA DA CUNHA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Chamo o feito à Ordem. 

Torno sem efeito o despacho de mov. ID 29967179. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da 

alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte 

autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade 

onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta 

que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela 

única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA PINHEIRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000781-95.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIA MARIA PINHEIRO 

CHAVES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Chamo o feito à 

Ordem. Torno sem efeito o despacho de mov. ID 29964904. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da 

alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte 

autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade 

onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta 

que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela 

única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002383-24.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CICERO DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Inicialmente, verifico que não se trata de causa afetada à 

suspensão por ocasião dos RESP. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS para 

julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (TEMA 954), uma vez 

que a causa de pedir – propaganda enganosa – não se enquadra nas 

hipóteses descritas e abrangidas em referido tema. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

proposta por CICERO DE SOUSA em desfavor de OI S.A decorrentes de 

cobrança indevida e propaganda enganosa. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Entretanto, o 

objeto da presente lide se resume em indenização por dano moral e 

inexigibilidade de débito, pela suposta propaganda enganosa engendrada 

pela reclamada. Embora alegue a suposta contratação de um plano mensal 

no valor FIXO de R$24,78, a parte reclamante não traz qualquer indício de 

prova acerca de tal contratação, nos termos em que aduz ter sido 

proposta pela reclamada. Pelo contrário, verifico que, houve sim a 

contratação de serviços de telefonia entre as partes, com upgrade de 

serviços, OI Mais de 7GB, contratado em 12/08/2019, e há bloqueio 

(parcial) por inadimplência, aplicado em 06/12/2019 em razão da 

inadimplência verificada na linha reclamada e no CPF do auto no valor total 

de R$213,72, referente às contas 09/2019, 10/2019 e 11/2019, tudo 

conforme as telas sistêmicas trazidas com a defesa (mov. ID 30400455). 

Logo, não há como o reclamante alegar que houve propaganda enganosa, 

tampouco restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços 

pela reclamada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO 

JURÍDICO BANCÁRIO. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO 

DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RESPONSABILIZAÇÃO 

CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009102880, 
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Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em: 10-12-2019) Assim, a ausência de outros 

elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito 

pleiteado pela parte reclamante. Dessa maneira, ausentes os elementos 

inerentes à responsabilidade civil. Por fim, não se verificando a ocorrência 

de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que 

se falar em ocorrência de dano material ou moral, uma vez que, ausentes 

os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o 

ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa 

da reclamada na ocorrência do fato danoso. Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da exordial, com resolução de mérito, a teor do 

que dispõe o artigo 487, I, do Código Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei 

n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001432-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RUBIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

FABIO RIBEIRO BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001432-98.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: VICENTE RUBIN EXECUTADO: 

FABIO RIBEIRO BORGES, RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA Vistos, etc., Trata-se Execução por meio da qual a parte exequente 

pretende receber a quantia de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos 

e vinte reais) alusivo à soma da condenação em danos materiais (R$ 

7.965,35) e multa de astreintes por descumprimento de sentença 

consistente na obrigação de fazer da ré nos autos do presente processo, 

que tramitou por este mesmo Juizado, alegando que a requerida não teria 

realizado a transferência do veículo e seus débitos, objeto deste 

processo, consoante determinado em r. sentença. Por outro lado, aduz a 

parte executada que não há excesso na execução, sendo inexigível tal 

valor. Impugna também o cumprimento da sentença, conforme petição de 

mov. ID 26691394, requerendo a desconstituição dos valores de avaliação 

dos imóveis indicados à penhora. Pois bem. Ocorre que, de fato, 

verifica-se pelos documentos acostados aos autos que a executada 

descumpriu a ordem prolatada em r. sentença, seja quanto ao pagamento 

da condenação em danos materiais, como pela obrigação de fazer, no 

sentido de transferência da propriedade do veículo e seus débitos, como 

descrito na ordem judicial. Entretanto, acerca da multa pelo 

descumprimento do da decisão judicial, dúvidas não há que tal multa 

cominatória não tem caráter ressarcitório ou compensatório, mas, sim, por 

definição, medida coercitiva, cujo objeto é pressionar o devedor para que 

ele cumpra o que foi decidido. Sobre o tema, disciplina Deilton Ribeiro 

Brasil, em sua obra Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não 

Fazer, Belo Horizonte : Del Rey, 2003, p. 182/183, nos seguintes termos: 

“As astreintes são, por definição, medida coercitiva, cujo único objetivo é 

pressionar o devedor para que ele cumpra o que lhe foi determinado por 

uma decisão condenatória. Daí que, por ser medida coercitiva, as 

astreintes são totalmente independentes da indenização dos prejuízos 

(eventualmente) resultantes do inadimplemento do devedor, e tanto podem 

ser concedidas na ausência de prejuízos como cumularem-se à reparação 

respectiva a eles. Por outro lado, o caráter coercitivo das astreintes impõe 

um limite à sua concessão. Para sua concessão, o juiz deve examinar a 

possibilidade real da medida levar ao cumprimento da respectiva decisão. 

Se não há sobre o que exercer a coerção, as astreintes não devem ser 

utilizadas.” Partindo dessas premissas, forçoso concluir que nosso 

ordenamento jurídico prevê que a exigibilidade das astreintes arbitradas 

somente ocorram após o trânsito em julgado do processo de 

conhecimento em que foram arbitradas, porquanto, aplicar entendimento 

contrário, ou seja, exigir a sanção antes da confirmação da sentença, 

ensejaria o enriquecimento sem causa, situação esta vedada pelo art. 884 

do Código Civil. Outra não é a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, em sua 

obra Tutela Inibitória : Individual e Coleta. 3ª ed. rev . e atual. São Paulo : 

RT, 2003, p. 222, como se vê: “Se o nosso sistema confere ao autor o 

produto da multa, é completamente irracional admitir que o autor possa ser 

beneficiado quando a própria jurisdição chega à conclusão de que ele não 

possui o direito que afirmou estar presente ao executar (provisoriamente) 

a sentença ou a tutela antecipatória. Se o processo não pode prejudicar o 

autor que tem razão, é ilógico imaginar que o processo possa beneficiar o 

autor que não tem qualquer razão, apenas porque o réu deixou de adimplir 

uma ordem do Estado-juiz.” Esta é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7 

ed., São Paulo : RT, p. 1138: “Execução de obrigação de fazer ou não 

fazer somente pode ser iniciada depois da sentença de conhecimento, 

transitada em julgado, proferida em ação de preceito cominatório (CPC 

287). A ação do CPC 461 não é de execução, mas de conhecimento. As 

denominadas astreintes somente são devidas após o trânsito em julgado 

da sentença, onde foram fixadas e após o não-cumprimento do julgado no 

prazo assinado pelo juiz, se outro não estiver já determinado.” No caso, 

como houve trânsito em julgado, perfeitamente exigível. De outro lado, 

observo que o valor executado não guarda sintonia com a razoabilidade e 

poderá configurar enriquecimento sem causa, pois está muito além da 

obrigação principal de transferir os débitos do veículo e da condenação 

em danos materiais (R$ 7.965,35). Nesse passo, dispõe o art. 537, § 1º, I, 

do Código de Processo Civil, que caso o juiz verifique que a multa 

cominatória tenha se tornada excessiva poderá reduzi-la de ofício. “Art. 

537. Omissis § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o 

valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique 

que: I – se tornou insuficiente ou excessiva;”. A jurisprudência é pacífica 

sobre a possibilidade de se reduzir o valor da multa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM CARÁTER 

LIMINAR, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO 

TELEFÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

ASTREINTES QUE COMPORTAM REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00, EM 

ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 537, § 1º, INCISO I, DO 

CPC/15. DISCREPÂNCIA INJUSTIFICÁVEL ENTRE O PATAMAR 

ESTABELECIDO NA ORIGEM E O MONTANTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 

NATUREZA JURÍDICA DE MEDIDA COERCITIVA, E NÃO SANCIONATÓRIA 

OU COMPENSATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008316119, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 19-02-2020) EMBARGOS DE DEVEDOR 

- EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTE - VALOR EXCESSIVO - 

LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. A multa cominatória têm por objeto compelir e 

ensejar que o executado cumpra voluntariamente com a condenação, não 

podendo ser instrumento de enriquecimento sem causa o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico. A multa cominatória pode ser modificada de 

ofício se se configura ônus excessivo ao devedor e, mostrando-se 

desproporcional à obrigação principal, gerando ao credor locupletamento. 

(TJMG – Rec. 1.0479.06.112095-8/001 – J. 23.05.2007) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM 

JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO 

PROVIMENTO. 1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser 

alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em 

hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a 

irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em 

exame (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes. 2. Reduzido o valor do débito, 

porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em 

favor do credor. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag 

1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 

–Dje 24.08.2011) Ademais, a boa-fé e a lealdade processual, somado com 

a impossibilidade de se permitir o abuso no exercício de direito. Partindo 

dessas premissas, necessário se faz, de ofício, diminuir o valor da 
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obrigação consistente, em princípio, no descumprimento da obrigação 

determinada em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ante o 

exposto, de ofício, diminuo o valor da obrigação consistente no 

descumprimento da obrigação determinada em sentença para R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Assim, fixo o montante da execução em R$ 

17.965,35 (dezessete mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e 

cinco centavos), correspondentes à soma do valor da condenação por 

danos materiais de R$ 7.965,35 mais as astreintes fixadas em R$ 

10.000,00. - Do alegado excesso de penhora em relação ao valor 

executado Relativamente ao alegado excesso de excesso de penhora, em 

que pese os elementos documentais retratarem, de fato, grande diferença 

entre a avaliação do bem constrito e o crédito que detém a ora embargada, 

o embargante não cumpriu com os ditames previstos no art. 805, 

parágrafo único do CPC, isto é, indicação de meios menos onerosos. 

Cabia ao embargante a indicação de outros bens que pudessem 

equacionar sua avaliação com o valor ora executado, consoante 

prescreve o art. 847 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, devendo, 

portanto, ser mantida a penhora sobre os imóveis de sua propriedade, 

como realizado em mandado de penhora e avaliação de mov. ID 26008948. 

Neste sentido: “LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. - Caso em que os elementos coligidos aos autos 

demonstram a inexistência de concessão de moratória ou 

transação/acordo com a locatária. Inocorrência de exoneração da fiadora. 

- Acerca da alegada a impenhorabilidade do imóvel, no caso, além de 

restar incontroverso que o próprio embargante colocou o imóvel à venda e 

não tendo carreado aos autos qualquer prova acerca do alegado defeito 

no imóvel que o impediria de lá residir (art. 373, I do CPC), a afastar o 

requisito legal previsto no art. 1º da Lei 8.009/90 (imóvel residencial), resta 

rejeitado o pedido do embargante, neste ponto. - Embora a avaliação do 

imóvel penhorado represente valor muito superior ao do crédito cobrado, 

no caso peculiar dos autos, a manutenção da penhora já formalizada se 

justifica no fato de ser o único bem a garantir a execução e pelo fato de 

não ter sido indicado qualquer outro bem em substituição. APELO 

PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70075977579, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 

em 22/02/2018)” Desse modo, reputo válidas e conforme os valores de 

mercado as referidas avaliações realizadas pelo Sr. Oficial de Justiça, 

como descrito em mov. ID 26008948. Ante o exposto, conheço dos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado e no mérito 

julgo-os improcedentes, determinando o prosseguimento da execução em 

seus ulteriores termos, com a consequente hasta pública dos imóveis já 

penhorados e avaliados em mov. ID 26008948 para satisfação do crédito 

do exequente, no montante de R$ 17.965,35 (dezessete mil novecentos e 

sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e o faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, 

diante das informações prestadas pelo exequente em mov. ID 30257486, 

oficie-se à SEFAZ-MT com o intuito de efetivar o cumprimento integral da 

decisão de mov. ID 23919519. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto no art. 54 da mesma lei. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002479-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE LIRA GALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002479-39.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIANE LIRA GALLE 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que assim foi requerido pela parte autora em 

audiência de conciliação. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANE 

LIRA GALLE em desfavor de BANCO BMG S.A e BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. decorrentes de suposta falha na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que houve uma cobrança não autorizada em sua folha de pagamento no 

valor de R$ 1.241,28, em junho/2018, referente a primeira parcela de um 

suposto empréstimo em cartão de crédito, o qual alega nunca ter 

contratado. Aduz ainda ter sido vítima de fraude e que terceiros abriram 

indevidamente uma conta corrente no Banco Santander em seu nome no 

intuito de receber os créditos do empréstimo. Segue narrando que assim 

que comunicou os fatos aos bancos reclamados, o Banco BMG estornou 

administrativamente os valores descontados em sua folha de pagamento, 

bem como realizou o estorno do depósito do valor fraudulentamente 

tomado a empréstimo e depositado em conta no Banco Santander. 

Entretanto, o Banco Santander teria se negado a encerrar aludida conta 

corrente, aberta indevidamente em nome da autora, tendo gerado taxas e 

cobranças à sua revelia, o que culminou com a negativação de seu nome 

perante os órgãos de proteção do crédito e suposto impedimento para 

terminar a construção de salas comerciais para aluguel no tempo previsto, 

perdendo a requerente 05 (cinco) meses de aluguel, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por mês, já que alega não poder utilizar seu talão 

de cheque para compras de materiais de construção. Com isso, requer 

indenização por danos morais e materiais. Da responsabilidade do primeiro 

reclamado – Banco BMG De fato, restou incontroverso que houve 

transação de transferência bancária não autorizada pelo consumidor, 

sendo necessário o reembolso da quantia lançada nas cobranças tão logo 

houve a comunicação do fato, como é cediço. Nesse passo, verifico que 

também restou incontroverso que a ré Banco BMG realizou o estorno 

administrativo da cobrança lançada já no mês seguinte à comunicação do 

fato, tendo devolvido à autora o valor de R$ 1.241,28 já no mês de 

julho/2018, dando plena solução ao caso, ainda na seara administrativa. 

Tal reembolso deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra na 

hipótese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse ponto, friso que o E. STJ, em julgamento da 

Reclamação n. 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de que 

para a caracterização da repetição do indébito em dobro, como prevista 

no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, 

torna-se imprescindível a demonstração da má-fé do credor. No caso, 

como não foi comprovada a má-fé da reclamada, a restituição deve 

ocorrer na forma simples, como de fato já ocorreu. In casu, embora possa 

ser reconhecido que houve cobrança indevida – fato incontroverso -, de 

outro lado, houve o estorno imediato, sendo certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Como restou fartamente demonstrado pela 

reclamada que os valores debitados foram integralmente ressarcidos nas 

faturas imediatamente posteriores, ainda na seara administrativa, ou seja, 

houve o devido estorno dos valores contestados pela reclamante, antes 

mesmo do ingresso com a presente demanda. Com efeito, em que pese às 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No caso, não restou 

configurada a violação aos direitos de personalidade da Reclamante, 

refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos. Da responsabilidade 

do segundo reclamado - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Por outro 

lado, verifico que as cautelas e procedimentos administrativos tomados 

pelo primeiro reclamado não se refletiram na conduta do segundo 
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reclamado que manteve cobranças de taxas e juros de administração de 

conta bancária lançadas contra a autora, embora tivessem sido 

informados de que se tratava de conta fraudulenta, aberta sem a anuência 

da consumidora. A relação existente entre as partes é inegavelmente de 

consumo, sobre a qual incide o disposto no art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, cabia à parte ré a comprovação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o 

art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 

O conjunto probatório trazido aos autos confere verossimilhança a tese do 

autor. Sinale-se que por força da inversão do ônus da prova, competia a 

parte demandada trazer documentos que demonstrassem a inveracidade 

das informações do autor – tais como comprovante de abertura da conta 

corrente, utilização de produtos do banco, etc – todavia, a demandada não 

trouxe qualquer documento à demanda, que pudesse sustentar suas 

alegações, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, e art. 6º, VIII, do 

CDC. Não há como se justificar a inscrição do nome do autor junto aos 

órgãos de restrição de crédito sem que haja a efetiva comprovação do 

débito lá lançado. Desta forma, inexistindo prova acerca da licitude do 

débito, e uma vez comprovada a negativação do nome da reclamante 

(mov. ID 26722543), tem-se como indevida a inscrição deste no rol de 

inadimplentes, o que, por si só, gera o dano moral na sua forma pura, ou 

seja, in re ipsa. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM 

OUTRO ESTADO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO DO NOME DA PARTE AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO (R$5.000,00). 

ADEQUADO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA TURMA 

RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007512320, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 

27-03-2018) Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano moral causado. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Entretanto, quanto aos danos materiais pedidos, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), tenho que não procedem, uma vez que não há 

sequer comprovação pela parte autora de que tivesse sido impedida de 

retirar talonário de cheques junto ao seu banco de origem (aliás, não há 

qualquer menção na inicial acerca de qual seria seu banco de origem), 

tampouco há provas de que as tais salas comerciais seriam alugadas ou 

sequer foram alugadas pelo valor mensal de R$ 2.000,00, já que sequer 

trouxe aos autos algum contrato de aluguel neste valor. Ante o exposto, 

julgo improcedente a pretensão contida na inicial quanto ao reclamado 

Banco BMG, por outro lado julgo parcialmente procedentes os pedidos 

quanto ao reclamado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 326,94, e ainda, a título 

de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação – 08/02/2019 - e correção 

monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000370-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIZA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIZA GONCALVES DA SILVA em 

desfavor de VIVO S/A. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. No caso, conforme narrado pela própria parte autora, bem como 

na defesa da reclamada, já existe em trâmite uma ação cível questionando 

os mesmos fatos, com a mesma causa de pedir e as mesmas partes, que 

tramita neste mesmo Juizado Especial da Comarca de Água Boa-MT, sob o 

nº: 1000369-67.2019.8.11.0021, tendo até mesmo sentença prolatada. 

Toda a matéria alegada no caso em tela remonta-se à negativação 

indevida, já que os serviços não teriam sido prestados pela reclamada, 

não havendo qualquer justificativa plausível pela parte autora do motivo 

pelo qual distribuiu duas ações idênticas questionando os mesmos fatos. 

Com efeito, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais 

sejam, partes e causa de pedir, restando configurada de forma patente a 

figura jurídica da litispendência. A litispendência está expressamente 

insculpida em nosso Código de Processo Civil, conforme redação do art. 

485, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, pois se verifica a identidade de partes e causa de pedir, 

outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço a 

figura jurídica da litispendência e, por consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000988-94.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUIS CARLOS PEREIRA 

BORGES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Chamo o feito à 

Ordem. Torno sem efeito o despacho de mov. ID 30078065. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da 

alegada falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte 

autora que possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

junto à parte ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade 

onde reside – Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta 

que há mais de 11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela 

única operadora que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. Essa questão, porém, assume contornos 

que exorbitam dos limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela 

complexidade da investigação técnica a ser desenvolvida, seja por 

implicar direitos de caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se 

que são recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou 

ausência do serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia 

que a solução não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação 

coletiva para melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, 

que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 

alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 

exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão 

é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de 

uma análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem 

da suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado pela parte 

autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de 

dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos 

que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. 

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO 

COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE 

OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Julgado em: 24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia 

a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, 

da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá 

gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-60.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CEZAR FAVARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002497-60.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIO CEZAR FAVARETTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação, conforme manifestação 

registrada em termo de mov. ID 30242976. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 
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embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR OLIVEIRA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-70.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YORK MORAIS BRESCIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-81.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZETE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 
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Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL MARTINS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA NAYARA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOADIA NOVAIS BASTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CAIADO FREIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO CARDOSO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AGUIAR FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MORAIS BRESCIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LISBOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-55.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA PIRES DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER REGINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FARIA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-07.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ANTONIO PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 
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IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60436 Nr: 2828-38.2014.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARIA FLÁVIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2828-38.2014.811.0020 (código 60436)

Vistos,

 Defiro os pedidos de ref. 70.

Intime-se.

Decorrido o prazo requerido, com ou sem a juntada do MEMORIAL e da 

PLANTA GEORREFERENCIADA do imóvel em tela, venham-me conclusos 

os autos.

Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 18 de março de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000214-33.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO OAB - MT32682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000214-33.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Prescrição e Decadência, Previdência 

privada]->INTERPELAÇÃO (1726) POLO ATIVO: Nome: CAIXA DE 

PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Endereço: PRAIA DE 

BOTAFOGO, 501, - DE 285/286 AO FIM, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 22250-040 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIO DA SILVA SANTOS 

Endereço: Rua Rui Barbosa, 716, casa, Alvorada, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para para providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado de notificação, conforme provimento nº 07/2017, 

CGJ, por depósito junto à central de processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte 

acessar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", 

procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, para 

cumprimento do mandado. Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000614-81.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALTER PEREIRA DOS REIS (REQUERIDO)

DEULA MARCIA DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

AMABILE PELIZON RESENDE OAB - MT25662/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000614-81.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: DALVA ROCHA DA SILVA REQUERIDO: DEULA MARCIA 

DOS REIS, VALTER PEREIRA DOS REIS, ANTONIO DEMILSON RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos em correição. 1. Em consulta aos Sistemas internos 

de agendamento de audiências verifiquei um equivoco nas comunicações, 

ao passo que a referida audiência foi agendada em dois horários, 

portanto, INDEFIRO o requerimento dos demandados contido no termo de 

audiência ao id. 23107601. 2. Destarte, DESIGNO o dia 15 de junho de 

2020, às 13h, sala 01, para realização da audiência de 

conciliação/mediação. 3. INTIMEM-SE as partes na pessoa de seus 

advogados, caso não tenha constituído, pessoalmente. 4. Com a 

realização da solenidade, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de id. 

21372775. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000994-07.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA FERREIRA OAB - GO43798 (ADVOGADO(A))

NELSON OLIVEIRA BATISTA OAB - SP0342428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT11355-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000994-07.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 67.891,31 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

ROSIDELMA FRANCISCA DE CARVALHO Endereço: Rua Mato Grosso, 58, 

Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CARVALHO SILVA Endereço: Rua João II, 1235, Centro, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do polo ativo 

na pessoa do seu patrono para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000152-90.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO QUIRINO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Titular Interina Vicença de Jesus Pinto Souto (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000152-90.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: BENEDITO QUIRINO MOREIRA REQUERIDO: TITULAR 

INTERINA VICENÇA DE JESUS PINTO SOUTO Vistos em correição. 1. 

DEFIRO a conta ministerial. INTIME-SE parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar requerimento de registro assinado por 02 

testemunhas e com firma reconhecida em Cartório, sob pena de 

indeferimento. 2. Após, DÊ VISTA ao MPE. 3. Em seguida, faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000218-70.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUCIANO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA QUERIDA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000218-70.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: FRANCISCO LUCIANO ALVES DA SILVA REQUERIDO: 

MARIA QUERIDA ALVES DA SILVA Vistos em correição. 1. Atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e nada havendo a indicar 

que a parte requerente não faça jus ao benefício, DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, com a ressalva de que, uma vez revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa, nos termos do artigo 100, parágrafo 

único, do CPC. 2. Acautelo-me, por ora, acerca do pedido de tutela 

cautelar contido no bojo da peça de ingresso, postergando sua 

apreciação para momento posterior ao interrogatório e à triangularização 

processual. 3. Nesse soar, DESIGNO o dia 02 DE JUNHO DE 2020 às 

14h00min, para entrevista do(a) interditando(a), acerca de sua vida, 

negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e 

sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à 

sua capacidade para praticar atos da vida civil. Nessa oportunidade será 

inquirida a parte requerente. INTIMEM-SE as partes. 4. NOMEIO a 

Defensoria Pública como curador(a) especial da curatelada devendo, em 

seu nome, ser citado(a) e promover a sua defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias. 5. CITE-SE A INTERDITANDA acerca da audiência, nos termos do que 

dispõe o art. 751 do CPC, consignando-se no mandado que poderá o 

interditando impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência/entrevista realizada, devendo o Oficial de Justiça certificar no 

mandado, circunstanciada e perfunctoriamente, o estado de saúde, 

especialmente se durante o ato demonstrou possuir plena capacidade, 

além de renda e bens. 6. Caso no momento da citação o Oficial de Justiça 

verificar a impossibilidade de comparecimento na audiência designada 

para entrevista do interditando, aquele deverá certificar nos autos, além 

de indicar: I) se há impossibilidade do deslocamento, caso em que o juiz o 

ouvirá no local onde estiver (art. 751, §1º do CPC); II) se há necessidade 

de especialista para acompanhamento do interditando na entrevista para 

fins de melhor avaliação das condições específicas de que está o 

interditando supostamente acometido. 7. Havendo informações sobre a 

impossibilidade de o interditando comparecer na data designada para 

entrevista, bem como informação sobre sua atual localização em outra 

Comarca, desde já DETERMINO O CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA 

designada, devendo ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, e a 

EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA para realização do ato. 8. EXPEÇA 

OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS desta Comarca, para que informe 

sobre a existência de propriedades em nome do interditando. DA PROVA 

PERICIAL 9. Ademais, a experiência revela que a melhor oportunidade para 

realização do interrogatório é após a realização da perícia médica, 

invertendo-se a ordem estabelecida no art. 751 e 753 do Código de 

Processo Civil. Só então, resguardada a devida cautela, o Juízo analisará 

a viabilidade da audiência de interrogatório. 10. A medida tem por objetivo 

elevar a dignidade humana do interditando que, por vezes, não possui 

condições de locomoção ou de comunicação com demais pessoas. Nesse 

sentido: “Interdição. Dispensa do interrogatório do interditando pelo MM. 

Juiz a quo. Possibilidade. Prova tem como destinatário imediato o juiz da 

causa, logo, somente cabe a ele aferir a necessidade de sua produção. 

Ademais, é viável a inversão procedimental previstas nos artigos 1.181 e 

1.183 do Código de Processo Civil. Hipótese em que haverá o 

interrogatório, caso o magistrado não se convença da incapacidade do 

interditando tão somente pela prova técnica. Agravo desprovido.” (Agravo 

de instrumento nº 990.10.381.510-6, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, TJSP, 

07.04.2011). 11. Portanto, sem prejuízo, por entender necessário ao 

deslinde da causa, desde já DEFIRO a prova pericial. 12. NOMEIO como 

perita-médica, independentemente de compromisso, a Dra. Tamirez Martins 

Figueiredo, CRM-MT 8057, com endereço à Rua Raimundo Nonato Aguiar, 

número 147, ed. Murano, Ap. 901, Bairro Vila Aurora II, CEP 78.740-141, 

na cidade de Rondonópolis/MT, telefone (066) 99234-2721, e-mail: 

tamirezfigueiredo@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes. 14. DESIGNO o dia 27 de junho de 2020, às 07h30min, 

horário de Cuiabá/MT, para realização da perícia médica, a ser realizada 

no prédio do Fórum desta Comarca. INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento. 15. Considerando que os honorários devem ser 

arbitrados de acordo com nossa realidade e considerando a complexidade 

do exame e o local de sua realização, que distância da capital em 420 km, 

FIXO o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que deverão ser pagos pelo 

Estado de Mato Grosso, após a entrega do laudo pericial. EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão para cobrança. 16. Apresento os seguintes quesitos 

do juízo: a) A paciente apresenta anomalia ou anormalidade 

psíquica/física? b) Em caso afirmativo, qual a natureza da moléstia? É de 

caráter permanente ou transitório? c) Se positivo o primeiro quesito, é este 

mal congênito ou adquirido? d) Se adquirido o mal, qual a data ou a época, 

ainda que aproximada de sua eclosão? e) Tem, a paciente, condições de 

discernimento, com capacidade, por si só, de gerir sua pessoa e 

administrar seus bens? f) No caso do quesito quarto, a eclosão do mal 

gerou, desde logo a incapacidade da paciente de, por si só gerir sua 

pessoa e administrar seus bens? g) Se positivo o quinto quesito, a 

paciente sofre de restrições ainda que reduzidas, na capacidade de gerir 
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e administrar seus bens, e para prática de todos os atos da vida civil? Em 

caso positivo, em que consistem tais restrições? São elas temporárias ou 

permanentes? h) Demais considerações, entendidas necessárias, a 

critério da Senhora Perita. 17. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem nos autos. 

18. Dê CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, uma vez que este não figura 

como parte requerente da ação, devendo intervir como fiscal da ordem 

jurídica (art. 752, § 1º, do CPC). 19. Ainda, DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial na residência que encontra-se a requerida, a ser 

realizado pela equipe interdisciplinar do juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 20. Com o laudo, DÊ VISTA ao MPE com urgência. 21. 

Oportunamente, certifique-se o necessário e tornem-me os autos 

conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-28.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO INACIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000581-28.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): FRANCISCO INACIO NETO REU: MUNICIPIO DE ALTO 

ARAGUAIA Vistos em correição. 1. INTIME-SE a parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação e os 

documentos a ela agregados. 2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 3. 

Em seguida, DÊ VISTA ao MPE. 4. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-20.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000588-20.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 2.156,05 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

Rua Gerson Ribeiro Moura,, centro, PONTE BRANCA - MT - CEP: 

78610-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

Endereço: Rua Gerson Ribeiro Moura, mercearia central, mercearia 

central, centro, PONTE BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do polo ativo por meio do seu patrono para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação (art. 924, II, CPC). Do contrário, deverá manifestar-se no que 

entender de direito, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-13.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000334-13.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 198.419,77 ESPÉCIE: [Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 

32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para recolher 

as taxas e custas judiciais para distribuição dos autos na Comarca de 

Barra do Garças/MT, conforme Decisão de ID. 22676720, no prazo de 05 

(cinco) dias , juntando guia e comprovante aos autos, conforme despacho 

e documentos anexados ao Processo Judicial Eletrônico acima 

identificado, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-46.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOPES REZENDE (EXECUTADO)

CRISTIANE LOPES RESENDE E REZENDE (EXECUTADO)

RENATO FERREIRA REZENDE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte exequente para providenciar o providenciar o 

recolhimento das custas processuais tendo em vista o declínio de 

competência à Comarca de Barra do Garças/MT.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000241-16.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATILA CRISTINA SOUZA VELOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000241-16.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: TATILA CRISTINA 

SOUZA VELOSO Vistos em correição. 1. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a petição inicial, adequando o valor 

da causa ao saldo devedor e recolher as custas e despesas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Após, faça a conclusão. 

Às providências. Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-61.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000335-61.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): MARIA FREITAS DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em correição. 1. De pronto, 

revela-se necessária a emenda da petição inicial para retificação do valor 

da causa. 2. A parte autora pretende, por meio desta ação previdenciária, 

que a Requerida seja condenada ao pagamento de pensão por morte 

(beneficio de prestação continuada), todavia, atribuiu a casa o valor de R$ 

1.045,00. 3. É cediço que em se tratando, como no caso, de ação cujo 

objetivo é condenação em prestações vencidas e vincendas, o valor 

deverá ser equivalente a uma prestação anual, a teor do artigo 292 do 

Código de Processo Civil, verbis: 4. Portanto, INTIME-SE a parte autora, 

através de seu representante legal para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

emendar a petição inicial, especificamente, adequar o valor da causa ao 

equivalente a uma prestação anual, sob pena de indeferimento da petição 

inicia. 5. No mesmo prazo, deverá comprovar a alegada hipossuficiência 

de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC 

ou recolher as devidas custas processuais. 6. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. 

Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-70.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILIOMAR CARRIJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000315-70.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: DOM 

BOSCO, 693, CENTRO, TORIXORÉU - MT - CEP: 78695-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VILIOMAR CARRIJO Endereço: Rua Couto Magalhães, 

635, Centro, RIBEIRÃOZINHO - MT - CEP: 78613-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, intimado 

para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto 

à central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000556-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEL ARBID (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000556-15.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): MARLETE RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA, MOACIR 

SOUZA DE OLIVEIRA REU: ADEL ARBID Vistos em correição. 1. 

Considerando que fora negado provimento ao Agravo de Instrumento que 

pleiteava a concessão da gratuidade da justiça, suspendo o cumprimento 

da decisão proferida ao id. 25748454. 2. INTIME-SE a parte autora, através 

de seu Patrono (via DJe), para que recolha as custas e despesas 

processuais no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 3. 

Após, faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001118-87.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FIGUEIREDO ALVES (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001118-87.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): GENERALI BRASIL SEGUROS S A REU: EDIVALDO 

FIGUEIREDO ALVES Vistos em correição. 1. DEFIRO o requerimento retro, 

REDESIGNO a audiência de mediação/conciliação para o dia 15 de junho 

de 2020 às 14h00min, sala 02. INTIMEM-SE as partes, atente a secretaria 

que há duas pessoas no polo passivo da demanda. 2. Após, CUMPRA-SE 

na íntegra a decisão de id. 27540526. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001079-90.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001079-90.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS REU: UNIMED GOIANIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos em correição. 1. 

Prejudicada a análise do requerimento de id. 26397416, eis que os pedidos 

já foram apreciados quando do recebimento da inicial. 2. Encaminhe os 

autos ao Contador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, certifique se 

as custas e despesas processuais foram recolhidas corretamente. 3. Sem 

prejuízo, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 4. Em seguida, DÊ VISTA ao MPE. 

5. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 84184 Nr: 3658-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAADO, CARLI ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem acerca da informação prestada pelo Banco do Brasil (p. 

37/41), requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, DÊ VISTA ao MPE.

3. Após, conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 1224-71.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Pelo exposto no item 4 da decisão a p. 174, INDEFIRO o requerimento 

retro e DETERMINO INTIME-SE o exequente (SICREDI) pessoalmente e na 

pessoa de seu patrono, bem como o advogado de Alberto Dourado para 

que esclareçam se dão integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado no 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação (art. 924, II, CPC).

2. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71293 Nr: 1228-11.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Pelo exposto no item 4 da decisão a p. 172, INDEFIRO o requerimento 

retro e DETERMINO INTIME-SE o exequente (SICREDI) pessoalmente e na 

pessoa de seu patrono, bem como o advogado de Alberto Dourado para 

que esclareçam se dão integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado no 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação (art. 924, II, CPC).

2. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71296 Nr: 1230-78.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 
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OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Pelo exposto no item 4 da decisão a p. 159, INDEFIRO o requerimento 

retro e DETERMINO INTIME-SE o exequente (SICREDI) pessoalmente e na 

pessoa de seu patrono, bem como o advogado de Alberto Dourado para 

que esclareçam se dão integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado no 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação (art. 924, II, CPC).

2. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 76201 Nr: 4214-35.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSANE COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleice Helen Costa Leite - 

OAB:9.475/MT, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A/MT

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do requerimento retro e requerer o que entender de 

direito, bem como informar numero de conta bancária, sob pena de 

preclusão.

2. Após, faça a conclusão para análise do pedido retro.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56601 Nr: 2359-26.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO, Cpf: 

03648105132, Rg: 001.726.515, Filiação: Sandra Alves dos Santos e 

Eliseu Antonio Cardoso, data de nascimento: 19/01/1990, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA..

Sentença: Vistos.1. Cuida-se de ação penal instaurada em face do 

denunciado VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO para apurar o 

cometimento do crime de lesão corporal no contexto de violência 

doméstica (art. 129, §9º do Código Penal). Em síntese, aduz o Ministério 

Público que no dia 17/09/2013 o denunciado ofendeu a integridade 

corporal da vítima UESLÉIA LOPES REZENDE, sua convivente, 

causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito acostado 

aos autos às fls. 17/19.A denúncia foi recebida no dia 22/01/2016, sendo 

determinada a citação do réu (fl. 59).Citado (fl. 89), o denunciado 

apresentou resposta à acusação às fls. 100.Termo de audiência de 

instrução e julgamento às fl. 126/129, ocasião em que foi decretado à 

revelia do acusado com fulcro no artigo 367 do CPP.Em sede de alegações 

finais orais, requereu o Ministério Público a condenação do denunciado 

pelo crime disposto no art.129 §9, do CP com as implicações da Lei 

11.340/06.Ao seu turno, também em sede de alegações finais orais, 

pleiteou a defesa absolvição do denunciado com fundamento na 

excludente de culpabilidade disposta no artigo 26 do Código Penal, pleiteou 

ainda o reconhecimento do princípio da insignificância e subsidiariamente a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos.Vieram os autos conclusos.É o relato do essencial. Fundamento e 

decido.2. Analisando o feito em questão, verifico que os requisitos que 

subordinam o direito de ação estão presentes, assim como os 

pressupostos processuais. Compulsando o feito, entendo que a pretensão 

ministerial guarda procedência. Passo a análise do tipo penal e de 

respectivas teses defensivas:A materialidade e autoria estão 

evidenciadas pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 17/19), e pelos 

depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, senão vejamos. Em 

depoimento, a vítima afirmou que no dia dos fatos após uma discussão, 

seu ex-companheiro o agrediu. Narra que o denunciado desferiu diversos 

tapas em seu rosto. Respondendo as perguntas da defesa assegura que 

o denunciado estava sob o efeito de drogas no momento das 

agressões.Em depoimento, a testemunha Vanderley (investigador da 

polícia civil) afirmou que fez o relatório do procedimento investigatório. 

Narra que o denunciado era conhecido do meio policial. Assevera que não 

se recorda dos fatos com precisão, porém afirma que o réu era bastante 

violento até mesmo com policiais. Compulsando o auto de exame de corpo 

de delito, consta que houve equimose tardia subpalpebral direita (fl. 

17).Verifica-se que restou provado a existência de agressões no 

contexto doméstico e familiar, conforme laudo de exame de corpo de delito 

e relatos da vítima tanto em sede policial bem como em interrogatório 

judicial. Quanto à tese lançada pela defesa de inimputabilidade penal 

presente no artigo 26 do Código Penal em virtude de perturbação de saúde 

mental, entendo que não merece apoio notadamente quando se denota 

que não há provas nos autos capaz de sustentar a alegação da defesa. 

Este é o entendimento do TJ/MT, se não vejamos: APELAÇÃO: 

0002210-69.2014.8.11.0028A dependência química, seja de álcool, seja de 

substâncias de uso proscrito, pode gerar a inimputabilidade do agente 

delitivo, à luz do artigo 26 do Código Penal, porém tal circunstância 

revela-se excepcional, pressupondo sempre e sempre prova técnica hábil 

à sua comprovação. (grifo nosso)Quanto à tese de reconhecimento de 

princípio da insignificância, entendo que não merece prosperar uma vez 

que os delitos imputados ao denunciado não são compatíveis com o 

referido princípio. Neste sentido é o entendimento do TJ/MT:Apelação 

TJ/MT nº 0002687-84.2016.8.11.0008Nos delitos envolvendo violência 

doméstica e/ou familiar contra a mulher, em razão da elevada 

reprovabilidade social e moral da conduta, é vedada a incidência do 

princípio da insignificância , pois, não é possível considerar estas ações 

inofensivas e penalmente irrelevantes, tendo em vista que a integridade 

física e psicológica da mulher (bem jurídico) não pode ser considerada 

como insignificante para a tutela do Direito Penal, independentemente da 

situação em que ela foi vitimizada. Inteligência da Súmula n.º 589 do STJ. 

No caso concreto, descabe cogitar a incidência do princípio da 

insignificância , e tampouco há que se falar em aplicação do princípio da 

bagatela imprópria, porque, além de inexistir nos autos elementos que 

evidenciem a desnecessidade, inocuidade ou contraproducência da 

aplicação da pena na hipótese, estão comprovadas a materialidade e a 

autoria delitivas, pouco importando se o acusado se encontrava 

voluntariamente embriagado no momento da ação e se o episódio foi um 

fato isolado na vida do casal. (grifo nosso)Não há que se acolher a tese 

defensiva de insuficiência de provas, notadamente quando restou 

provado a existência de agressões no contexto doméstico e familiar, 

conforme laudo de exame de corpo de delito e relatos da vítima tanto em 

sede policial bem como em interrogatório judicial. Assim, considerando que 

a palavra da vítima se coaduna com os demais elementos de prova, não 

há que se acolher tal tese defensiva.Neste sentido, eis o entendimento 

j u r i sp rudenc ia l : T J M T  –  N .  0 0 0 0 6 2 4 - 4 4 . 2 0 1 2 . 8 . 1 1 . 0 0 3 5  - 

78570/2017APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º) – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – 

MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 

OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL EVIDENCIADA PELAS 

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E EXAME DE CORPO DE DELITO, ALIADOS 

À PROVA ORAL PRODUZIDA EM SEDE DE INSTRUÇÃO – APELO 

DESPROVIDO. Embora em matéria penal incida o princípio do in dubio pro 

reo, importante ressaltar que, em crimes dessa natureza, capitulados sob 

a égide da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no âmbito 

da unidade doméstica ou familiar, longe dos olhos de testemunhas, a 
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palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo 

simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando sua 

versão é corroborada pelo exame de corpo de delito realizado e prova oral 

coligida. (Ap 78570/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017) (grifo 

nosso) Quanto ao pedido da defesa de substituição da pena privativa de 

liberdade pela pena restritiva entendo que não comporta deferimento, uma 

vez que os delitos em comento foram praticados com violência ou grave 

ameaça à pessoa, assim não se encaixando aos requisitos elencados no 

artigo 44 do Código Penal, senão vejamos:Art. 44. As penas restritivas de 

direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:I - 

aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime 

não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer 

que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;II - o réu não for 

reincidente em crime doloso;III - a culpabilidade, os antecedentes, a 

conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e 

as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (grifo 

nosso)Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, 

tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se 

impõe.As condutas são típicas e se amolda perfeitamente ao tipo penal 

constante dos delitos capitulados nos arts. 129, §9º do Código Penal. Não 

vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o 

acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento 

do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer 

causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na 

data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação 

irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de 

superior hierárquico.Constata-se a incidência da forma qualificada (art. 

129, §9º do Código Penal), notadamente quando demonstrado que o fato 

foi praticado no contexto de violência doméstica. Não incidem 

circunstâncias agravantes e nem atenuantes. Não incidem causas de 

aumento e/ou de diminuição.3. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu VITTOR 

HUGO SANTOS CARDOSO como incurso a pena do art. 129, §9º do 

Código Penal.4. Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, 

passo a fixação da pena individualizada. Na primeira fase de aplicação da 

pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao 

acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) 

antecedentes, não são maculados,; (iii) conduta social e (iv) personalidade 

do agente sem elementos; os (v) motivos do crime extrapolam o tipo penal; 

(vi) circunstâncias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de 

execução do crime, não havendo nada que se valorado neste momento; 

(vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo 

e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delitiva.Dessa forma, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 03 

(três) meses de detenção.Na segunda fase de aplicação da pena, não 

havendo agravantes e/ou atenuantes, fixo a pena intermediária em 03 

(três) meses de detenção.Na terceira fase de aplicação da penal, não se 

constatando nenhuma causa de aumento e/ou de diminuição, fixo a pena 

definitiva em 03 (três) meses de detenção.Considerando patamar da pena 

aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea “c” 

do Código Penal. Inviável a aplicação da substituição por restritiva de 

direito em razão de se tratar de crime de grave ameaça bem como em 

razão do enunciado da Súmula 588 do STJ [A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaçando 

ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos].Muito embora cabível a aplicação do 

sursi penal entendo que este se trata de verdadeiro prejuízo ao 

denunciado notadamente quando nesta comarca não há albergado/colônia 

agrícola de modo que serão impostas ao réu condições de cumprimento 

semelhantes àquelas presentes no regime aberto/semiaberto. Assim, 

entendo por mais vantajoso o cumprimento de tais condições pelo prazo 

de 03 (três) meses do que a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) 

anos. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:TJMT – AP 

74244/2018 APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E LEI N. 

11.340/2006 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A 

AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – ACERVO 

PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – PLEITO DE 

EXTIRPAÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS 

CAUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO ELABORADO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NA PEÇA ACUSATÓRIA – SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA 

AFERIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO – VÍTIMA E RÉU REATARAM O 

RELACIONAMENTO – MOTIVO RELEVANTE PARA AFASTARA 

INDENIZAÇÃO – PERDA DO CARÁTER PEDAGÓGICO – PEDIDO DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU – PLEITO AFASTADO POR SER 

PREJUDICIAL AO RÉU – PENA IMPOSTA EM DOIS (2) MESES DE 

DETENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] No caso dos autos, 

em que pese ser recomendável a aplicação da suspensão condicional da 

pena prevista no artigo 77 do Código Penal, pois, além de preencher os 

requisitos descritos no referido dispositivo legal e as circunstâncias 

judiciais autorizam a concessão do benefício, como bem apontado pela 

Procuradoria-Geral de Justiça, o pleito arrazoado se mostra muito mais 

desfavorável ao imputado, pois a reprimenda imposta resultou em dois (2) 

meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, motivo pelo qual 

afasto o petitório defensivo por ser prejudicial ao réu (Ap 74244/2018, 

DES. PAULO DAUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018) (grifo nosso)DEIXO de arbitrar o 

valor mínimo para reparação dos danos causado pela infração, a teor do 

inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerado 

ausência de elementos para valoração do quantum.5. Com o trânsito em 

julgado para ambas as partes, DETERMINO:a)LANCE(M)-SE o nome do(s) 

réu(s) no rol dos culpados;b)COMUNIQUEM-SE os Institutos de 

Identificação Nacional e Estadual;c)COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato de Grosso.Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se, com urgência.6. Pelos 

serviços prestados pelos advogados Dr. Evandro Pampolini de Oliveira 

[resposta a acusação] ARBITRO o equivalente a 02 (dois) URHs e Dra. 

Leia Paula de Oliveira Claudio [instrução processual e memoriais finais], 

ARBITRO o equivalente a 05 (cinco) URHs, ambas quantias a serem 

suportadas pela Fazenda Pública Estadual.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 16 de dezembro de 2019

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15781 Nr: 1938-17.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ ADALTO DE SOUZA, LUZIA 

GONÇALVES DE SOUZA, JOSIMARCIA RAMOS DE SOUZA MELO, MARIA 

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA, EVA MARCILENE DE SOUZA SILVA, ADÃO 

MÁRCIO RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, devidamente intimado para manifestar quanto a 

decisão a seguir transcrita: item 4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE 

o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE ou outro 

meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, 

advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

Salma Corrêa de Moraes Pereira

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-46.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOPES REZENDE (EXECUTADO)
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CRISTIANE LOPES RESENDE E REZENDE (EXECUTADO)

RENATO FERREIRA REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000336-46.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA EXECUTADO: LEONARDO 

LOPES REZENDE, RENATO FERREIRA REZENDE, CRISTIANE LOPES 

RESENDE E REZENDE Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA tendo como partes as em 

epígrafe, cujo endereço dos executados refere-se ao Município de 

Ribeirãozinho/MT. 2. Ocorre que este juízo não possui jurisdição com 

relação àquele Município, vejamos. 3. O Código de Organização Judiciária 

do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo nº 01 – Quadro 01, 

informa que Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréo/MT, a 

qual por sua vez não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela 

Comarca de Barra do Garças/MT, por conseguinte, a requerente que 

ocupa o polo ativo desta demanda também será jurisdicionada pela 

referida Comarca, o que demonstra a incompetência deste juízo para 

processar e julgar esta ação. 4. Inobstante, destaco, ainda, que a 

competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser 

declarada de ofício pelo juízo. 5. A propósito, vejamos o seguinte aresto: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS AGRÍCOLAS C/C 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 

POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. A demanda versa sobre 

relação de consumo, sendo assim é aplicável ao caso a regra do artigo 

101 , I , do Código de Defesa do Consumidor . A propositura da demanda 

deve ser no foro do domicílio da parte autora. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Conflito de 

Competência Nº 70055782874, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/01/2014)” 6. Ante 

ao exposto, considerando que este Juízo não é competente para julgar as 

ações relativas aos moradores da cidade de Ribeirãozinho/MT; 

considerando que existe relação de consumo no caso em apreço, 

DECLINO, de ofício, da competência para processar e julgar a presente 

ação, DETERMINANDO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Barra do Garças/MT. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000279-28.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE IZONEL BEZERRA BONFIM (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000279-28.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): MARINEZ BATISTA FERREIRA REU: ESPÓLIO DE IZONEL 

BEZERRA BONFIM Vistos em correição. 1. Compulsando os autos, verifico 

que o autor não juntou qualquer documento que proporcione robustez aos 

argumentos ventilados na exordial, o que presume que este dispõe de 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 2. A 

Justiça Gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não 

possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenha 

que recolher as custas processuais, o que evidentemente não é o caso 

das requerentes. 3. Destarte, não se pode dizer que o recolhimento das 

custas processuais possa causar-lhes prejuízos aos seus sustentos ou 

da família. 4. Nosso Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema já teve a 

oportunidade de se pronunciar, cujo acórdão restou assim ementado: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PRETENSÃO À REFORMA - INADMISSIBLIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. A declaração a que se refere o artigo 4º, caput, da Lei nº. 

1.060/50 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, que 

pode ser afastada pelo Juiz da causa, com base em “fundadas razões”, 

conforme o artigo 5º, caput, da referida lei. (Agravo de Instrumento n° 

54793, TJMT - 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 

19/07/2011 - negritei) 5. Acrescente-se a lição de Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed., 2006, p. 

1.184: “(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 6. Desta forma, não 

evidenciada a miserabilidade necessária para a concessão do benefício 

da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte autora recolha, no prazo 

de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da 

causa, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito. 7. 

Ainda, considerando que na Matrícula do imóvel usucapiendo tem como 

proprietário a Firma “Ferreira & Bomfim Limitada”, cujos sócios eram Izonel 

Bezerra Bomfim e João Ferreira (já falecidos), DETERMINO que a 

demandante emende a petição inicial, retificando o polo passivo para 

também constar como requerido o Espólio de João Ferreira e seu 

inventariante, bem como apresentar a certidão de óbito do demandados e 

documento hábil a comprovar o valor venal atual (ano 2020) do imóvel de 

matricula 364, sob pena de indeferimento da petição inicial. 8. Se o caso, 

deverá retificar o valor da causa. 9. Diversamente, transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para sentença – 

código 36. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-55.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA MORAES OAB - MT26446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000316-55.2020.8.11.0020. AUTOR(A): 

AIRTON SILVA DO NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL ajuizada por AIRTON SILVA 

DO NASCIMENTO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos. 2. Ocorre que, em detida análise, 

verifica-se que o requerente reside no Município de Santa Rita do 

Araguaia-GO, ao passo que a jurisdição daquela cidade pertence à 

Comarca de Mineiros/GO. 3. A Constituição Federal, em seu artigo 109, § 

3º, delimita a competência territorial da ação de aposentadoria, sendo o 

foro competente o domicílio do autor, in verbis: Art. 109. Aos juízes 

federais compete processar e julgar: [...] § 3º - Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. 4. 

Portanto, considerando que a parte autora reside na cidade de Santa Rita 

do Araguaia-GO, com fulcro no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal 

de 1988, DETERMINO o envio dos autos para continuidade, no endereço 

indicado, garantindo a celeridade e processamento em busca do 

cumprimento perante Magistrado que terá melhores condições de 

analisá-lo e instruí-lo. Assim, prioriza-se os interesses das partes, 

conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de ações 

previdenciárias, caso dos autos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. ARTIGO 109, PARÁGRAFO 

3º, DA CF/88. INSTALAÇÃO POSTERIOR DE VARA FEDERAL NO 

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CESSAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA. 1. A competência originária deste Tribunal abrange o 

conhecimento de Conflito de Competência entre Juiz Estadual investido de 

Jurisdição Federal e Juiz Federal. 2. A comarca de Jaboatão dos 
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Guararapes passou a ser sede de Vara do Juízo Federal com a instalação 

das 29ª e 30ª Varas, de modo que a regra da perpetuatio jurisdictionis não 

deve ser aplicada, uma vez que foi cessada a delegação de competência 

prevista no dispositivo constitucional acima invocado. 3. A Resolução nº 

06 de 02 de março de 2011 do TRF da 5ª região fixou a competência 

privativa das 29ª e 30ª Varas para processamento e julgamento de 

execuções fiscais, bem como as causas cíveis até o valor de sessenta 

salários mínimos, hipótese em que se inclui a ação revisional de benefício 

previdenciário sob análise. 4. Conflito conhecido para declarar como 

competente o Juízo da 29ª Vara Federal de Pernambuco - Jaboatão dos 

Guararapes. (TRF-5 - CC: 23059720134059999, Relator: Desembargador 

Federal Emiliano Zapata Leitão, Data de Julgamento: 24/07/2013, Pleno, 

Data de Publicação: 26/07/2013) 5. Isso posto e o que mais consta nos 

autos do processo, DECLINO A COMPETÊNCIA para Comarca de 

Mineiros/GO, devendo os autos serem para lá remetidos, com as cautelas 

e baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às providências. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-36.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA TENORIO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001005-36.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DANIEL BARBOSA TENORIO BRANDAO Vistos em correição. Trata-se de 

AÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO tendo como partes as em 

epígrafe, em que foi REQUERIDO pela parte BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 28889353. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. A 

desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. Compete à parte analisar a conveniência 

ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é 

garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os 

requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte 

adversa ou oferecida a contestação pela parte requerida, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência, a qual pode ser apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §

§ 4º e 5º, do CPC. O artigo 485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da 

parte adversa, após decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a 

acolhida do pedido de desistência formulado pelo autor sem o 

consentimento dela, sendo agora possível que o faça até a sentença e o 

consentimento do réu para isso somente se exige caso oferecida a 

contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na 

hipótese. Antes da citação da parte adversa, cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, e apresentação de contestação, a parte autora 

requereu a desistência. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 

Custa, se houver, pela requerente. Eventual penhora/arresto efetivada 

nos autos, fica prejudicada. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, 

da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. 

I. Cumpra. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FREITAS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000356-08.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CHARLES FREITAS VIEIRA Vistos em 

correição. Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO tendo 

como partes as em epígrafe, em que foi REQUERIDO pela parte B.V. 

Financeira, a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 29600781. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda. Compete à parte analisar a conveniência ou não de 

prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, na hipótese em que sequer citada a parte adversa ou 

oferecida a contestação pela parte requerida, prescindível a 

anuência/consentimento desta para o reconhecimento/homologação da 

desistência, a qual pode ser apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §

§ 4º e 5º, do CPC. O artigo 485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da 

parte adversa, após decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a 

acolhida do pedido de desistência formulado pelo autor sem o 

consentimento dela, sendo agora possível que o faça até a sentença e o 

consentimento do réu para isso somente se exige caso oferecida a 

contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na 

hipótese. Antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e 

apresentação de contestação, a parte autora requereu a desistência. Isso 

posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. Custa, se houver, pela requerente. 

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o pedido 

levantamento e demais relacionados à constrição de bens. Transitada em 

julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, proceda com 

as baixas necessárias e ARQUIVE. Prescindível o registro da sentença, 

nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, data 

da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-75.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLONE GARCIA VELASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000498-75.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): CARLONE GARCIA VELASCO REU: AGÊNCIA DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RONDONÓPOLIS- MATO GROSSO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo 

ESPÓLIO DE CARLONE GARCIA VELASCO em face da sentença que 

julgou improcedente os pedidos iniciais. 2. O Embargante alega 

contradição, erro e vício na sentença, aduzindo que foi constatada no 

laudo pericial a incapacidade da falecida, fazendo jus a procedência da 

demanda. É o Relatório. Passo a decidir. 3. Cuida-se de recurso aviado 

pela parte autora, em razão da existência de vício consistente na 

sentença que julgou improcedente seus pedidos, com os argumentos 

supramencionados. 4. Como é cediço, destinam-se tais embargos ao 

aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a 

retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com defeitos do 
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ato impugnado propriamente dito. 5. Os embargos não são via adequada, 

portanto, para viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, em 

função da discordância da parte em relação à solução jurídica emprestada 

ao caso concreto. 6. É oportuno transcrever, nessa toada, o conceito de 

obscuridade, contradição ou omissão, segundo MARINONI e ARENHART, 

pois a ocorrência de um daqueles defeitos é pressuposto para que o 

próprio julgador, nos termos do art. 494 do CPC, retifique o julgado. 7. Eis a 

lição dos ilustres processualistas (Manual do Processo de Conhecimento, 

5ª ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 556) – grifou-se: Obscuridade significa falta de clareza, no 

desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. 

Representa ela hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez 

das ideias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou 

porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros 

gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a 

interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre 

com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do 

magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada 

expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, 

seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório 

(quanto houver, no caso de sentença ou acórdão), seja, ainda, no caso 

de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa 

incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão judicial, que 

impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação 

dada pelo juiz ou tribunal. Finalmente, quanto à omissão, representa ela 

falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato 

ou de direito) ventilado na causa, e, sobre o qual deveria manifestar-se o 

juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício 

resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o 

prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de 

sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela 

jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus 

argumentos examinados pelo Estado. 8. Tendo em vista a aplicabilidade, 

passo a análise das alegações da embargante para verificar se há 

omissão e erro material a ser sanado. 9. In casu, apesar da aplicabilidade 

de Embargos de Declaração, verifica-se que inexiste qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença objurgada, vejamos. 10. O 

Embargante aduziu a existência de contradição, erro e vício que, em 

síntese, resume-se na suposta incapacidade da parte autora, atualmente 

falecida, para exercer atividade laboral. 11. Contudo tais alegações não 

merecem prosperar, haja vista que o laudo pericial é claro ao constar que 

a falecida estava com incapacidade para atuar apenas na sua atividade 

habitual, ao passo que era possível o desempenho em outra atividade pela 

qual poderia sobreviver, ou seja, poderia haver reabilitação para que 

pudesse encontrar outro emprego que não exigia o uso excessivo e com 

carga do branco esquerdo (laudo pericial as p. 51/54). 12. Em suma, por 

não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os Embargos de 

Declaração opostos nos autos. 13. Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. 14. Certifique o transito 

em julgado da sentença e ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63746 Nr: 1345-36.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRACEMA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871-MS

 Desta forma, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido efetuado por Maria Iracema da Silva Vieira. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do valor da 

causa (artigo 85 §2° do CPC). Todavia. [...]. Transitado em julgado 

arquivem-se estes autos, com as baixas de cautela e estilo, anotando-se 

as pendências no Distribuidor.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 1440-66.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Desta forma, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido efetuado por Jovelino Marques de Souza. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o 

qual fixo em 10% do valor da causa (artigo 85 §2° do CPC). Todavia, 

suspendo a exigibilidade, vez que o autor atua sob o palio da justiça 

gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60056 Nr: 2485-42.2014.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE FREITAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

do valor da causa. Contudo, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, uma vez que é beneficiaria da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

mediante as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Alto Araguaia/MT, 20 de março de 2020.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89120 Nr: 5700-21.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMON ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 25 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-76.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONES FIRMINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO LUIZ FERREIRA OAB - GO11932-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE JESUS SILVA OAB - GO0023072A (ADVOGADO(A))

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de Advogado da parte Requerente, 

para manifestar - se quanto a penhora e/ ou para requerer oque entender 

por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-59.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PST ELETRONICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CHAGAS DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000329-59.2017.8.11.0020 Vistos etc. Considerando presentes 

todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro 

o pedido de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE. 

Alto Araguaia/MT, 11 de outubro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000633-87.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, intimada a manifestar, no prazo de 05(cinco) dias 

dos termos da petição ID. 30539441.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000241-23.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S O S CRIANCA (IMPETRADO)

DIRETORA DA ESCOLA S.O.S CRIANÇA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. S. J. (REPRESENTADO)

M. S. J. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000241-23.2018.8.11.0008. 

IMPETRANTE: SANDRA MARIA DE SOUZA IMPETRADO: S O S CRIANCA, 

DIRETORA DA ESCOLA S.O.S CRIANÇA Vistos. Trata-se de MANDADO 

DE SEGURANÇA aforado pelas menores GABRIELA SOUZA JUNQUEIRA e 

MARIANA SOUZA JUNQUEIRA, representadas neste ato por sua genitora 

Sandra Maria de Souza, todas devidamente qualificadas nos autos, em 

face de ato da DIRETORA DA ESCOLA "S.O.S CRIANÇA", Sra Loides Braz 

A. Silva, apontada como autoridade coatora. Alegam as impetrantes que 

no ano de 2017 cursaram o ensino maternal na citada Escola, sendo 

aprovadas para a série seguinte, qual seja Pré I, onde estudaram até a 

data de 09/03/2018, ocasião que a autoridade coatora comunicou à 

genitora que as crianças deveriam retornar ao ensino maternal, em razão 

da regra prevista na Portaria Municial n.º 026/2014, cuja teor limitava a 

data de 31 de Março como limite para a idade mínima de 04 (quatro) anos 

para o ingresso na educação infantil (Pré I), todavia, as impetrantes só 

completariam essa idade na data de 01/04/2018, ou seja um mês após o 

previsto na Portaria, motivo pelo qual deveriam retornar àquele série já 

concluída, mesmo consideradas aptas a cursarem série seguinte e já 

tendo estudado um mês no Pré I. Em vista disto, requereram a concessão 

da liminar pleiteada, in initio litis e inaudita altera parts, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que autorizasse a continuidade e 

permanência das Impetrantes ao PRÉ-1 da Escola “S.O.S CRIANÇA”, ou 

alternativamente, que as Impetrantes permanecem na sala de aula 

correspondente ao PRÉ-1 como ouvintes até que fosse julgado o mérito da 

questão. Ao final, pleitearam a procedência integral da demanda, para 

conceder-lhes a segurança pretendida, confirmando a liminar que, 

porventura, tenha sido deferida. A liminar foi deferida no evento 

12391206. Instada a se pronunciar, a autoridade apontada como coatora 

manteve-se silente. Na sequência, consta parecer do Ministério Público 

Estadual, manifestando-se pela denegação da ordem, como se vê no 

evento 17692637. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. De início, faz-se necessários alguns esclarecimentos quanto ao 

cabimento do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. Vejamos: LXIX - 

conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, estabelece que: Art. 1.º. Conceder-se-á 
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mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesse sentido, 

o mandamus visa amparar direitos individuais contra abusos praticados 

pela autoridade pública coatora, desde que comprovados os requisitos 

estabelecidos no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009. In casu, é sabido que a 

Corte Suprema ao julgar improcedente a ADPF n.º 292, fixou a seguinte 

tese no julgamento ADC n.º 17: "É constitucional a exigência de 6 (seis) 

anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao 

Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá 

preencher o critério etário". (ADC n.º 17, Pleno/STF, rel. Min. Edson Fachin, 

DJe 8/8/2018). De fato, esse critério etário foi devidamente definido pelas 

autoridades competentes. Entretanto, no caso dos autos, observa-se que 

as irmãs gêmeas foram devidamente matriculadas na educação infantil 

(Pré I) no início do ano de 2018, na escola S.O.S. Criança, onde 

frequentaram as aulas até meados no mês do março daquele ano, ocasião 

que receberam a notícia acerca da faixa etária, bem como que deveriam 

voltar ao ensino maternal, e a decisão administrativa somente não foi 

cumprida em virtude de medida liminar concedida no presente writ. Neste 

contexto, é evidente que não se mostra produtivo e tampouco eficaz ao 

desenvolvimento das crianças retirá-las da escola quando decorridos 

mais de 2 (dois) anos de sua matrícula no ensino primário. Não obstante, 

cabe aqui ressaltar o entendimento firmado pelo c. STJ em relação às 

crianças e aos adolescentes já matriculados em razão de decisões 

judiciais, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE COTAS. ALUNA QUE 

CURSOU UMA ÚNICA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA 

PARTICULAR, COM NÍTIDA FEIÇÃO PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, 

À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A RECORRIDA 

ENQUADRA-SE NA CONDIÇÃO DE COTISTA, NOS TERMOS DA LEI 

11.711/2012. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO 

DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Ainda 

que assim não fosse, esta Corte tem admitido a aplicação da teoria do fato 

consumado, nas hipóteses em que a restauração da estrita legalidade 

ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação 

consolidada pelo decurso do tempo. No caso concreto, os autos registram 

que o decurso do tempo consolidou a situação fática da parte recorrida, 

que teve concedido o direito de efetuar a matrícula no curso técnico, por 

sentença, em setembro de 2013, decisão que foi confirmada, pelo acórdão 

recorrido. Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, 

desconstituir a situação que ora se vislumbra, consolidada há 

aproximadamente dois anos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 

460.157/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 26/03/2014; AgRg no REsp 1.467.032/RJ, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/11/2014). V. Agravo 

Regimental improvido. (AgRg no REsp n.º 1.498.315/PB, 2ª T/STJ, rel.ª 

Min.ª Assusete Magalhães, DJe 3/9/2015 - ementa parcial). Veja que, a 

Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, "havendo situação 

fática consolidada pelo decurso do tempo, não pode o estudante 

beneficiado com o provimento judicial, ainda que liminar, sofrer com 

posterior desconstituição das decisões que lhe conferiram tal direito. 

Hipótese em que as impetrantes já cursaram as matérias que pretendiam 

matricular-se através da presente demanda". (REsp n.º 647.679/AM, 1ª 

T/STJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29/11/2004 - ementa parcial) 

Outrossim, esse é o entendimento do eg. TJMG; confira-se: REMESSA 

NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA NO PRIMEIRO 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - LIMITE ETÁRIO - DIREITO À EDUCAÇÃO 

- GARANTIA CONSTITUCIONAL - SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM 

O DECURSO DO TEMPO - TEORIA DO FATO CONSUMADO - SENTENÇA 

CONFIRMADA. 1. O art. 205 da Constituição Federal estabelece que a 

educação é direito de todos e dever do Estado. 2. O STJ reconheceu a 

legalidade do corte etário para ingresso de crianças na primeira série do 

ensino fundamental. 3. Sem embargo, a hipótese dos autos recomenda, 

excepcionalmente, a aplicação da teoria do fato consumado, convalidando 

uma situação de fato que perdurou ao longo do tempo. 4. Sentença 

confirmada na reforma necessária. (RN n.º 1.0440.17.000184-4/003, 2ª 

CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 14/12/2018). Não 

sobeja lembrar, o ECA apregoa: Art. 3º. A criança e o adolescente gozam 

de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. Logo, inconcebível decidir 

questões que repercutem na vida futura de uma criança ao arrepio do 

princípio do melhor interesse do menor, decorrência lógica e específica do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, registre-se que a 

liminar concedida durante o trâmite processual do mandado de segurança 

tem natureza temporária, carecendo de confirmação pela sentença, 

mediante cognição exauriente, eis que a efetiva tutela jurisdicional se 

esgota com o julgamento final da causa, com a concessão ou denegação 

da ordem. Senão, vejamos: REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO 

VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. 

TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. (...). - O simples deferimento da liminar 

que determina a transferência do paciente para hospital em que seja 

possível realizar seu tratamento não justifica a extinção do feito por perda 

superveniente do objeto, sendo necessário o provimento jurisdicional de 

mérito com a finalidade de confirmação da medida antecipatória. (AC/RN 

n.º 1.0879.16.000743-8/001, 5ª CCív/TJMG, rel. Des. Moacyr Lobato, DJ 

4/7/2018 - ementa parcial). Por todas essas considerações, prudente a 

manutenção da liminar deferida nos autos do mandado de segurança, 

máxime se por se tratar de questão relativa ao exercício, por uma criança, 

do direito constitucional à educação. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, o que faço com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para CONCEDER a segurança pretendida na inicial, 

ratificando in totum os termos da liminar deferida no ID 12391206. 

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 

14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. CUMPRA-SE a Secretaria o contido no 

artigo 13 da Lei nº 12.016/2009. CIÊNCIA ao Ministério Público. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Barra do Bugres/MT, 25 de março 

de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000428-94.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE AQUINO BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000428-94.2019.8.11.0008. 

IMPETRANTE: ROBERTO DE AQUINO BORGES IMPETRADO: 1º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES-MT Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA aforado por ROBERTO DE AQUINO BORGES, 

qualificado na inicial, em face de ato ilegal e arbitrário praticado pela 

OFICIALA DE REGISTRO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT, Sra Niuara Ribeiro Roberto 

Borges, apontada como autoridade coatora. Aduz o impetrante que após 

proceder a um novo georreferenciamento do imóvel de sua propriedade 

constatou certa divergência no tamanho da área registrada perante o 

Cartório do 1º Ofício desta Comarca, razão pela qual primeiro procedeu a 

retificação perante o registro imobiliário do INCRA desses novos dados 

poligoniais, e em seguida, solicitou a averbação das correções perante a 

Serventia Extrajudicial, contudo, o pedido protocolado em 28/09/2018 

restava pendente de análise por meses. Argumentou, ainda, que a medida 

se fazia necessária com certa urgente, justamente porque havia 

negociado com um grupo empresarial a instalação de uma pequena central 

hidrelétrica (PHC) dentro de sua propriedade, todavia, e consideração que 
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o empreendimento é dotado de característica pública, seria indispensável 

a certificação no registro imobiliário competente desses novos dados 

encontrados no georreferenciamento antes de realizar o desmembramento 

e a efetiva transferência da área prometida. Com isso requereu a medida 

liminar e, ao final, a concessão da ordem, ratificando os termos da 

eventual medida liminar deferida. A liminar foi indeferida no evento 

21985303. Na sequência, a autoridade coatora se pronunciou no ID 

22525382, pela não concessão da ordem, uma vez adotou as medidas 

pleiteadas na inicial e analisou o atendimento 47511, protocolado sob o n.º 

61946. No evento 30401750, o impetrante manifestou-se requerendo a 

extinção da ação sem julgamento do mérito. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e DECIDO. Sem delongas, a pretensão inicial 

consistia em determinar a Serventia Extrajudicial analisar o pedido 

protocolado sob o n.º 61946, e considerando que o pleito foi atendido na 

via administrativa, verifica-se que ocorreu a perda do objeto e o processo 

deve ser extinto sem análise do mérito. De qualquer forma, o processo 

deve ser extinto em virtude do pedido de desistência. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Sentença 

não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º do art. 14 

da Lei n. 12.016/09. Sem condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (Súmula 512, do STF). Em virtude do pedido de 

desistência, o trânsito em julgado ocorre com a publicação da sentença. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres – (MT), 25 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 159570 Nr: 8087-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Fernandes do Nascimento Sansão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Adriana Fernandes do 

Nascimento (qualificados nos autos).

2. Às fls. 29/29-v°, a parte autora pugnou pela extinção do feito, haja vista 

a perda superveniente do objeto da ação, eis a parte requerida realizou o 

pagamento do débito em aberto.

 3. Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo.

5. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

 6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 7. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios.

 8. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47171 Nr: 3337-44.2010.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Assim, tendo a parte autora falecido no transcurso da lide, o que 

restou devidamente comprovado nos autos, torna-se medida de direito a 

habilitação dos herdeiros no polo ativo da demanda, já que o direito de 

reparação e obrigação transmitem-se aos herdeiros (artigo 943,CC). 11. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de habilitação formulado às fls. 

219/228, substituindo-se, ante o falecimento da Sra. Maria Rodrigues de 

Almeida, o polo ativo da demanda, a fim de nele constar os herdeiros 

apresentados às fls. 219/228, devendo a ação prosseguir em seus 

ulteriores termos. 12. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI LUCIA GOMES CAMPOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000975-08.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: SILVANI LUCIA GOMES CAMPOS FREITAS Endereço: RUA 

PARAISO, 180, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-59.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO SERGIO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000991-59.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS Endereço: Rua Julio da Costa 

Marques s/n, s/n, Boa Esperança, DENISE - MT - CEP: 78380-000 Nome: 

PAULO SERGIO FRANCO Endereço: Rua Julio da Costa Marques s/n, s/n, 

Boa Esperança, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-02.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENO MAGNO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE JACKELINE JETON (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000320-02.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 37.520,00 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MARILENO MAGNO DE 

MAGALHAES Endereço: Rua Goitacazes, 80, MARACANÃ, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIANE 

JACKELINE JETON Endereço: Rua São Jerônimo, S/N, 66 3527-1224, 

NOVA UNIÃO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Intimar a parte autora para informar o endereço 

atualizado de devedor. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. , 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO FREITAS HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000949-10.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANDO FREITAS 

HENRIQUE Endereço: RUA PRIMAVERA, 183, MARACANA, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

quanto a decisão judicial, bem como a dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 25 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000964-76.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARILSON DA 

COSTA BRITO Endereço: RUA GOIATACAZES, 207, MARACANA, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA da r decisão de 

ID do documento: 21077516, bem como, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 25 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000751-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO LEAO JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000751-36.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 16.395,33 POLO ATIVO: 

Nome: ADEMIR DE CAMPOS SILVA Endereço: RUA ALAGOAS, 535, 

SHANGRILA, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: 
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Nome: JOSE APARECIDO LEAO JUNIOR Endereço: RUA XAVANTES, 1098, 

- DE 308/309 AO FIM, JARDIM TIJUCA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79094-591 ESPÉCIE: [Liquidação / Cumprimento / Execução, Multa de 10%]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, 

do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-35.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS ALVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000128-35.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.115,42 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: OSEIAS ALVES TORRES Endereço: AV RIO BRANCO, S/N, 

GAL. AMERICA SL. 02, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO RECLAMANE, BEM COMO, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. , 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-16.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON AGOSTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000084-16.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.120,16 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WELLINGTON 

AGOSTINHO DOS SANTOS Endereço: RUA PANTANEIRA, 149, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 
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ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 25 de março de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000094-60.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000094-60.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 25.340,00 ESPÉCIE: [Crédito Complementar]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: DIONIZIO FERREIRA DA SILVA 

Endereço: avenida brasil, sn, distrito de assari, centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: EDIVALDO 

ALVES DA SILVA Endereço: Rua Trindade Martins, s/n, distrito do assari, 

distrito do assari, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA INTIMAR A 

PARTE EXEQUENTE PARA FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO E 

ATUALIZADO DO DEVEDOR, BEM COMO, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. , 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-23.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA DOS SANTOS CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000090-23.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.067,36 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FLAVIANA DOS 

SANTOS CUNHA Endereço: LEONILDO BERTOLDO, S/N, JD ORIENTE, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇAO DO ADVOGADO PARA 

FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO DO RECLAMANTE. 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 
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procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 25 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-28.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILZA AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000122-28.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.100,91 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARINILZA AVELINA DA SILVA Endereço: RUA MANOEL 

FOIA DE OLIVEIRA, 223, JD TREZE DE MAIO, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA FORNECER O ENDEREÇO 

COMPLETO E ATUALIZADO DO RECLAMANTE. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 25 de março de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CAVALCANTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000962-72.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARI CAVALCANTE 

DOS SANTOS Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, 171, ALVORECER, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 

ANDAR 15, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA FORNECER O ENDEREÇO 

COMPLETO E ATUALIZADO DO RECLAMANTE. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 
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suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. , 25 de março de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DOS REIS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000965-27.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA 

FERREIRA DOS REIS RAMOS Endereço: RUA PANTANEIRA, 169, 

MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO PARA 

FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO DO RECLAMANTE. 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. , 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-20.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA DOS REIS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000959-20.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALERIA 

APARECIDA DOS REIS RAMOS Endereço: RUA PANTANEIRA, 169, 

MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para MANIFESTAR DA R DECISÃO JUDICIAL. , 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-08.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CICERO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000091-08.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.562,70 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDIVAN CICERO 

XAVIER DA SILVA Endereço: RUA A, 250, QD06, INDEFINIDO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAR O 

ADVOGADO PARA FORNECER O ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO 

DO RECLAMANTE. EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. , 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000068-67.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA NERES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRA MONTAGENS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

WANDERLEY GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO TREVELATO BRANZAN OAB - SP245265 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000068-67.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: ELZA FERREIRA NERES - ME 

EXECUTADO: BRA MONTAGENS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, WANDERLEY GONCALVES DE SOUZA Vistos. 

Certifique a Sra. Gestora a correta citação dos sócios. Não sendo 

possível a realização pelo correio, promova-se a citação por meio de 

oficial de justiça. Não sendo encontrado no endereço informado, diga o 

autor em 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres – (MT), 25 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000798-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000798-10.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: MONICA FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

intentada por MONICA FERREIRA DE SOUZA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Assim, INTIMEM-SE a parte executada TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, na pessoa do seu advogado e em não possuindo pessoalmente, para 

que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor 

de R$ 10.367,25, conforme planilha apresentada, devendo ser corrigidos 

até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se 

vista ao exequente para que se manifeste requerendo o que de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT – (data registrada no 

sistema). Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-90.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONCALVES OAB - MT0002933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000060-90.2016.8.11.0008. REQUERENTE: SIDNEI GONCALVES 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o exequente para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique -e faça o processo concluso. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-40.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILONI SCHMIDT PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000354-40.2019.8.11.0008. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: ILONI SCHMIDT PEREIRA 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença intentada por ENERGISA 

em face de ILONI SCHIMIDT PEREIRA. Assim, INTIMEM-SE a parte 

executada ILONI SCHIMIDT PEREIRA, pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento do débito no valor de R$ 902,77, 

devendo ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não 

o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 

523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de 

pagamento, dê-se vista ao exequente para que se manifeste requerendo o 

que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data 

registrada no sistema). Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA DA SILVA GERVAZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000636-49.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ROSE MARIA DA SILVA 

GERVAZONI REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte autora sobre o 

retorno do processo da Turma Recursal, para querendo, manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, e em não havendo 

manifestação, ARQUIVE-SE procedendo com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio 

Mendonça ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-81.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000942-81.2018.8.11.0008. REQUERENTE: LEONIDAS CORREA PEREIRA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se o patrono da parte autora para 

manifestar no processo, requerendo o que de direito para o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça o 

processo concluso. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no 

sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500038-94.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON RODRIGUES DA CRUZ 02522759183 (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500038-94.2013.8.11.0008. REQUERENTE: SANDRA REGINA ALVES DE 

MACEDO REQUERIDO: EVERTON RODRIGUES DA CRUZ 02522759183, 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Intime-se o patrono da 

parte autora para manifestar no processo, requerendo o que de direito 

para o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

faça o processo concluso. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data 

registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000720-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PADILHA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000720-50.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: ALICE PADILHA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Por tudo 

que dos autos consta, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte exequente. Transitada em jugado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 25 de março de 2.020. Silvio 
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Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-27.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CANUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000232-27.2019.8.11.0008. REQUERENTE: CARLOS CANUTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico, intentada por CARLOS CANUTO DA SILVA em face de 

VIVO S/A. Ao patrono da parte requerente foi devidamente intimada em 

audiência para informar o atual endereço do autor (Id.2354879), deixando 

decorrer o prazo sem manifestação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, 

do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1º Nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.” É a exata realidade dos autos, 

posto que intimada a parte autora, deixou de dar regular andamento ao 

processo. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1000259-73.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000259-73.2020.8.11.0008. REQUERENTE: JEFERSON SALES DOS 

SANTOS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de Alvará Judicial para 

levantamentos de valores pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. Pois bem. Ressalta-se que a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública não permitem a inclusão no polo passivo a União e suas 

Autarquias, verbis: Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. No mesmo 

sentido: ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, 

e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não 

inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não 

cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual 

Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem 

contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ). Nesse sentido já 

se manifestou o TJMT e a Turma Recursal deste Estado: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – 

LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – 

PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE 

DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O 

requerimento de Alvará Judicial, regulamentado pela Lei nº 6.858/80, 

traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento 

dos Juizados Especiais Cíveis. (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 12/07/2018) Pelo exposto, DECLARO a incompetência deste 

Juizado Especial para apreciar e julgar a presente ação, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei nº 9.099/95. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data 

registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CAETANO FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000987-85.2018.8.11.0008. REQUERENTE: JEFFERSON CAETANO 

FERREIRA ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-49.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000970-49.2018.8.11.0008. REQUERENTE: KATIA RIBEIRO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-83.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DAS CHAGAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000086-83.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA JOSE DAS CHAGAS 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça não 

obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se 

paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - 

por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000238-68.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. D. S. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. S. D. S. (DE CUJUS)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o advogado 

da parte autora, da decisão de ID 3059 8332. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000305-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILSON LUIZ DE ALMEIDA (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta de Citação, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000883-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000883-64.2018.8.11.0050. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SOLANGE 

DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação para Concessão de Seguro DPVAT. 2. 

Considerado que, em regra, a requerida não realiza transações, deixo de 

redesignar a audiência. 3. Intime-se a autora para, querendo, no prazo 

legal, impugnar a contestação juntada aos autos. 4. Após, façam os autos 

conclusos para saneamento. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRON OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1 0 0 0 3 9 3 - 4 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 5 0 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: IRON OLIVEIRA 

SANTOS Vistos, etc. 1. Defiro o pedido de ID26647385. Permaneçam os 

autos suspensos em arquivo provisório por 180 dias. 2. Decorrido o 

prazo, intime-se o autor por seu patrono e pessoalmente para requerer o 

que entender de direito em 05 dias sob pena de extinção e arquivamento 

nos termos do art.485, III do CPC. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000661-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000661-96.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LAURA PEREIRA DE SENA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1. Retifique-se a 

Classificação Processual, uma vez que não se trata de Cautela Inominada, 

mas de Revisional de Contrato. 2. Pois bem. 3. Citado, o requerido 

apresentou contestação. 4. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

5. Anoto a existência de réplica. 6. Ausentes preliminares a serem 

analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO. 7. Especifiquem as partes, de 

forma fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o 

rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 8. 

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos. 9. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002353-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO MIRACHI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA WEDJA ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002353-96.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ADELCIO MIRACHI DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARIA WEDJA ALVES DE BRITO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. 2. As partes realizaram 

acordo em audiência de conciliação, conforme termo juntado aos autos. 3. 

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 4. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito. 5. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes 

será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. 6. Verificada a presença dos requisitos legais a 

validar o acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer 

nulidade do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes. 7. 

Ademais, o Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do 

acordo. 8. Por esta razão, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil e, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição 

Federal, c/c 1.571, IV do Código Civil e art.24, §único da Lei do Divórcio, 

DECRETO o divórcio do casal, extinguindo o vínculo matrimonial. 9. 

Expeça-se mandado de averbação. 10. P. I.C. 11. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de março de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001002-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO BUENO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001002-88.2019.8.11.0050. AUTOR(A): AGRO VALOR COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA REU: SANDRO ROBERTO BUENO Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Ação Monitória onde as partes informam a composição 

amigável, manifestando-se pela homologação. 2. Cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 139, incisos II 

e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado entre 

as partes nos presentes autos, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. 7. Expeçam-se os 

competentes alvarás da forma acordada. 8. Custas pelo exequente. 9. P. 

I.C. 10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 24 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002467-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMI DE ARAUJO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONARDO MENDES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002467-35.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: ADEMI DE ARAUJO SANTOS 

EXECUTADO: DIONARDO MENDES DA CONCEICAO Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial ia onde as partes informam a 

composição amigável, manifestando-se pela homologação. 2. Cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 3. Preconiza o artigo 
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139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida 

solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, 

caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. 4. 

Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 5. 

Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. 6. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado entre 

as partes nos presentes autos, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. 7. Custas pelo exequente. 

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais diante da resolução 

amigável, não havendo vencedor ou vencido. 8. P. I.C. 9. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000649-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROCHA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000649-82.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RODRIGO ROCHA OLIVEIRA Vistos, etc. AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou a presente Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido de Tutela de Urgência, fundamentando-se no 

Decreto-lei nº 911/69, buscando a posse do bem descrito na inicial. A 

tutela de urgência deferida foi cumprida com a devida apreensão do bem 

e, apesar de não citado pessoalmente, o requerido compareceu aos autos 

apresentando contestação (ID 16602150) requerendo a remessa dos 

autos ao contador judicial para apuração do débito em atraso para fins de 

purgação da mora. Anoto a existência de réplica. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Pois bem. Conforme bem delineado pelo próprio 

requerido, o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação 

pessoal. No entanto, quanto à purgação da mora, o artigo 3º, § 2º, do Dec. 

lei 911/69 estabelece que “§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus”. Dessa forma, não há que se falar em cálculo 

das parcelas vencidas uma vez que conforme prevê a legislação 

específica bem como a jurisprudência, somente a quitação integral do 

débito apresentado na inicial ilide a mora. De outro norte, restou evidente e 

confessado que a parte requerida firmou o contrato de alienação 

fiduciária, sendo-lhe transferida desde logo a posse precária do bem e 

não honrou com sua obrigação, que era de pagar as prestações do 

financiamento, conforme afirmação própria, arguindo ainda que alienou o 

bem a terceiro com intuito de quitar o débito e mesmo assim não o fez. 

Assim, o proprietário do bem, moveu ação legalmente amparado pela 

legislação e pelo contrato, restando evidente que a parte ré foi constituída 

sobre sua mora, não efetuando o pagamento das prestações em atraso. 

No caso, a mora tem natureza ex re, restando configurada com o simples 

descumprimento do avençado entre as partes, ou seja, com o não 

pagamento de parcela, de forma que restando configurada a 

inadimplência, o acolhimento do pedido inicial é de rigor. Por fim ressalta-se 

que o réu transferiu a posse para terceiro, conforme se observa na 

certidão constante no ID 16100932, pelo que consta nos autos o credor 

fiduciário não teve ciência de tal situação. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE a ação de busca e apreensão, para consolidar o domínio do 

bem nas mãos da credora, tornando definitiva a liminar concedida. 

Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-lei nº 911/69, oficiando-se ao 

DETRAN, comunicando estar a parte autora autorizada a transferir o 

veículo a terceiros. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, corrigidas aquelas desde o 

desembolso e estes a partir do ajuizamento até a quitação plena. Concedo 

o prazo de 15 dias para a Procuradora do réu apresentar procuração. 

P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 25 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001034-93.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE campo 

novo do parecis SEGUNDA VARA ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 

17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos 

termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, através de seus advogados, para que apresente 

impugnação à contestação acostada aos autos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 25 de março de 2020. ASSINADO DIGITALMENTE ELIZANGELA 

DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001891-42.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001915-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA BOENIG BOGER PRADO (EXECUTADO)

LUCILA BOENIG BOGER (EXECUTADO)

RUI CARLOS OTTONI PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS 

SOBRE O INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA RETRO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-24.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANDRE ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELL SERVICE EIRELI - ME (REQUERIDO)

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000422-24.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JULIANO ANDRE 

ZIMMER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATHEUS GHISI, CRISTIANE 

SATTLER GHISI POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 05/05/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO PEREIRA LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000085-06.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 20 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC LUIZ RIBEIRO OAB - SP99250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1001881-32.2018.8.11.0050 REQUERENTE: ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

recebo a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua 

o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de esitlo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 19 de março de 2020. assinado digitalmente CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002543-59.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALCIONI LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1002543-59.2019.8.11.0050 Parte autora: MARCIO ALCIONI LIMA Parte 

reclamada: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (2) Vistos. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a 

presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 

c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 12 de Março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-86.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE JESUS FERREIRA RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIDE PEREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000295-86.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 16 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-12.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA OAB - MT27707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000384-12.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado. B) CÓPIA DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Campo Novo do Parecis 

(MT),Segunda-feira, 16 de Março de 2020. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO VARGAS GINDRI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001166-53.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-32.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRES CRISTINA BORGES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000124-32.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-47.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANEIDE CAMILO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000123-47.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-77.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO DE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000121-77.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

ENDEREÇO DESCONHECIDO Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 17 

de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-92.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

ANTONIO FRANCISCO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000120-92.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-55.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROSEANE GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000116-55.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-19.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

IRTO CENCI OAB - 153.126.589-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITORIO CALCAGNOTTO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000196-19.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 23 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-45.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000149-45.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-23.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA LIRA (REQUERIDO)

MARCIA VIEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000144-23.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-16.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ANDRADE DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000138-16.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-46.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIM DAVIDSON AZEVEDO CAETANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000136-46.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-91.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DENTI (REQUERIDO)

JEANI ALVES DENTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000133-91.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000203-11.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DOMINGOS PETRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ISAAC DIAS SOUZA OAB - MT26458/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVALDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. De início, observo que a petição inicial não foi instruída com 

referidos documentos, que é requisito da petição inicial (art. 320 do CPC). 

Assim, determino a emenda da inicial para juntada dos documentos 

essenciais, especificamente quando ao comprovante de residência da 

parte requerente, de acordo com o art. 320 do CPC, o que deve ser feito 

em 15 dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se e se cumpra. 

Campo Novo do Parecis, 16 de março de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORILENE RIBEIRO VELOSO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000419-40.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA REGINA TOTTI AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOMMER DUTRA OAB - MT21124/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES OAB - RJ110352 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000384-80.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000685-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA CONSTANTE FERRARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000685-90.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 18 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001771-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001771-96.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 18 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-02.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA PEREIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002605-02.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 18 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000268-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000268-74.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento. Nos termos do provimento 55/07-CGC, impulsiono estes autos 

para intimação da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito. Campo Novo 

do Parecis-MT, Quarta-feira, 18 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001177-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON PEDROSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA OAB - MT16394-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 

9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento 

do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, 

penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária; Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor para embargar a execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos 

do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também a cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para 

oposição de embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso 

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

Campo Novo do Parecis, 17 de março de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-87.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - MT243283-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Certifique-se o cumprimento da decisão proferida no ID 24311324. 

Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestar em 

prosseguimento, no prazo de 15 dias. Decorrido o referido prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 16 de março de 

2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001299-95.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY APARECIDO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 

9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento 

do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, 

penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária; Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor para embargar a execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos 

do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também a cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para 

oposição de embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso 

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

Campo Novo do Parecis, 17 de março de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000441-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO GOUVEIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 

9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento 

do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, 

penhorando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal, acrescido de juros e correção monetária; Efetuada a penhora, 

intime-se o devedor para embargar a execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos 

do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

será intimado também a cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para 

oposição de embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso 

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

Campo Novo do Parecis, 17 de março de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-44.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

Vistos. Inobstante o pedido de suspensão do feito requerido no ID 

29644155, indefiro-o pelo princípio da celeridade que rege o rito do juizado 

especial, notadamente, em razão de caber a parte a busca pelo endereço, 

requisitos da petição inicial. Outrossim, determino que seja intimada para 

que no prazo de 10 (dez) dias informe o endereço do requerido, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Decorrido o referido 

prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem conclusos. 

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

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de março de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-16.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos. Diante o teor da petição inclusa no ID 29644230, intime-se a parte 

requerente para manifestação no prazo de 15 dias, sob pena de 

concordância tácita. Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem 

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

estilo. Campo Novo do Parecis, 16 de março de 2020. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LARISSA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001551-35.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLICIA LARISSA DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., SERASA S/A. 

Vistos. Certificada a tempestividade do presente recurso inominado nos 

termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo-o em 

seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto, com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 17 de Março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-82.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEZILAINE LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI GOLDSCHIMIDT RAUBER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT18318-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LIDIA ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010365-82.2016.8.11.0050. REQUERENTE: GEZILAINE LEAL DA SILVA 

REQUERIDO: RUDI GOLDSCHIMIDT RAUBER Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA requerida por GEZILAINE LEAL DA SILVA em 

face de RUDI GOLDSCHIMIDT RAUBER, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Conforme petição acostada no ID.: 29472309, a parte autora 

informa o integral cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, o 

pagamento do valor exequendo. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J T TORNEARIA E FRESADORA COMANDO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DOS SANTOS SILVA OAB - MT0014878A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO STUMM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000366-25.2019.8.11.0050. REQUERENTE: J T TORNEARIA E 

FRESADORA COMANDO LTDA - ME REQUERIDO: REINALDO STUMM 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. A presente ação funda-se na cobrança de valores 

representados pelos PEDIDOS Nº 000681; 000685; 000686; 000702, 

objetivando a empresa Promovente a condenação do Promovido no 

pagamento da importância atualizada de R$ 12.662,44 (doze mil 

seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). O 

Promovido, em sede de contestação, a inexistência do débito e requereu a 

improcedência da ação. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum.(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Tenho que não merece acolhimento a pretensão do 

autor, porquanto, havendo a parte autora alegado a dívida advinda de 

serviços de venda e reparos em veículos de propriedade do Promovido, 

cabia a esta apresentar documentação hábil a comprovar a contratação, 

ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que preceitua o art. 373, inc. I, 

do CPC, in verbis: Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que se refere ao fato em 

que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo 

do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. Ao exame dos PEDIDOS Nº 000681; 000685; 000686; 000702, 

verifica-se que não apresentam assinatura do Promovido ou de possíveis 

prepostos deste, a confirmar a realização dos serviços e/ou compra das 

peças inerentes a empresa autora, somente consta nos pedidos acima 

mencionados o nome “GALO”, cabendo, portanto, a improcedência da 

presente ação, ante a ausência de documentação comprobatória da dívida 

cobrada. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-10.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANJELA SIMONE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Enotel (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA MARIA BRAGA CAMPOS OAB - PE27973 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000561-10.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELISANJELA SIMONE 

ZANATTA REQUERIDO: ENOTEL Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com 

a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se 

de direito disponível e devidamente representados os litigantes, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições 

pactuadas no Id. 29583468, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-12.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N ZABOLOSTKY - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001893-12.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALDECIR LUIZ FERRARI 

REQUERIDO: N ZABOLOSTKY - EPP Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por VALDECIR LUIZ 

FERRARI em face de N ZABOLOSTKY nome fantasia MULT FESTA, na 

qual alega que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

com data de ocorrência em 19/08/2016, referente ao contrato nº 

0000000000003700. A análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. 

Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. A Promovida, em sede de contestação, alega 

a regularidade do débito, bem como a legitimidade da inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito, trouxe aos autos documento assinado pelo autor 

que comprovam a aquisição de produtos perante a Promovida. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.(destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que o Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

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

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se 

que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois ao exame dos 

PEDIDOS Nº 9341, verifica-se que apresenta assinatura do Promovente 

convergente com as assinaturas constante no instrumento de 

PROCURAÇÃO; DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA; DECLARAÇÃO DE 

RESIDÊNCIA; DECLARAÇÃO CIP DO PROCON e TERMO DE AUDIÊNCIA, a 

confirmar a realização dos serviços e/ou compra das mercadorias perante 

a empresa Promovida, cabendo, portanto, a improcedência da presente 

ação. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Promovida em sua defesa formula 

pedido contraposto, para que a Promovente seja compelida a efetuar o 

pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), diante 

da documentação que comprovam a inadimplência da parte autora. Nesse 

sentido, inobstante as alegações formuladas pela parte reclamante, restou 

comprovada a relação comercial inadimplida perante a Promovida, fazendo 

jus ao recebimento ao valor que não foi quitado. Em contrapartida, no 
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tocante a argumentação da Promovida quanto ao dano moral não há 

comprovação dos prejuízos sofridos que abalaram a honra ou a 

personalidade da empresa demandante. O conceito e a descrição do dano 

moral é sintetizado na obra Responsabilidade Civil do jurista Venosa como 

sendo:O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral, intelectual da vítima. 

Sua atuação é dentro dos direitos de personalidade. Nesse campo, o 

prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades 

de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, 

cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização. (VENOSA, Silvo de 

Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 

35). No caso em apreço não foi provada a ocorrência de danos morais, 

não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente 

tutelado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora e, nos termos do art. 487, I do CPC, e, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a Promovente ao 

pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a 

partir da publicação desta sentença. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-31.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DIAS SOBRAL PINTO OAB - RJ83175 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001937-31.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ANDERSON ROBERT DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta ANDERSON ROBERT DA 

SILVA por em face de BANCO CSF S.A., na qual alega que seu nome foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 

889,64 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO 

CENTAVOS) com data de com data de vencimento em 17/05/2019 e 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em 21/06/2019. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A 

Promovida, em sede de contestação, alega a regularidade do débito, bem 

como a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, 

trouxe aos autos foto retirada pelo autor no momento da adesão ao cartão 

de crédito fornecido pelo Promovido. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum.(destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. O ônus 

de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois ao exame das fotos apresentadas nos 

autos, verifica-se que são convergentes com a constante na Carteira de 

Identificação apresentada pelo autor, a comprovar a adesão aos serviços 

de cartão de crédito perante a empresa Promovida. Ademais, caberia ao 

Promovente apresentar nos autos documentação de identificação atual, 

visando impugnar a foto apresentada pela Promovida, levando em 

consideração que o autor somente anexou aos autos seu Registro Geral 

datado de 15/08/1996, época em que o autor contava com seus 14 

(catorze) anos de idade, e atualmente atinge seus 34 (trinta e quatro 

anos), portanto, nessa passagem de vinte anos a autor tornou-se adulto, 

apresentando aparência diversa de quando ainda era adolescente, 

cabendo, portanto, a improcedência da presente ação. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CUMERLATO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

MOACIR CUMERLATO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE JESUS CASSIANO OAB - MT26687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E L FRITZEN PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001124-04.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CUMERLATO & CIA LTDA - 

EPP, MOACIR CUMERLATO - EPP REQUERIDO: E L FRITZEN PRESTADORA 

DE SERVICOS EIRELI - ME Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR DA 

PRESCRIÇÃO DA DUPLICATA Sustenta a empresa Promovida que a 

presente ação de cobrança é instruída com duplicata prescrita. À luz do 

art. 206, § 3º, inc. VIII do CCB prescrevem em três anos: “a pretensão 

para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, 

ressalvadas as disposições de lei especial”, e em cinco anos de acordo 

com o § 5º, inc, I: “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes 

de instrumento público ou particular”. A duplicata é título cambiário e 

enquanto não prescrita tem eficácia executiva. Passados três anos, a 

contar do vencimento, período que prescreve, passa à condição de 

instrumento particular, podendo ser cobrada via ação de cobrança no 

prazo de cinco anos a contar do vencimento do prazo prescricional. 

Reconhecida a prescrição do título é permitida a cobrança nos moldes em 

que está sendo feita. A duplicatas tem como vencimento 20/01/2014 e 

17/02/2014, portanto prescreveu respectivamente em 20/01/2017 e 

17/02/2017 para fins de cobrança como título executivo. Mas, caso dos 

autos, o termo inicial em verdade é a data do protesto dia 30/07/2014, pois 

nos termos do art. 202, III do CC, o prazo que já tinha iniciado restou por 

ele interrompido. A ação de cobrança prescreveria em 30/07/2019. Logo, 

tendo o protesto ocorrido em 30/07/2019, este é o marco inicial da 

prescrição, não tendo ocorrido a fluência na íntegra do prazo quinquenal 

insculpido no art. 206, §5º, I do CPC quando do ajuizamento da demanda, 
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que ocorreu em 04/06/2019. Portanto prescrito está o título (art.205, § 3º, 

inc. VIII do CCB), mas não a pretensão via ação de cobrança (art. 206, § 

5º, inc. I do CCB), motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR 

ARGUIDA. Pois bem. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

CURMELATO & CIA LTDA – EPP e OUTROS em desfavor de E L FRITZEN 

PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME, objetivando a Promovente a 

condenação do Promovido no pagamento da importância atualizada de R$ 

16.803,74 (dezesseis mil oitocentos e três reais e setenta e quatro 

centavos)|, conforme duplicatas e protesto anexados aos autos. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.(destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que a Promovida, deixou de demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da Promovente, ônus que lhe 

incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Portanto, não havendo documentos carreados que motive a alteração do 

convencimento, presumido pela legislação processual, é de rigor proceder 

ao pedido pleiteado pela Promovente. Dispõe o artigo 526 do Código Civil, 

in verbis: “Art. 526 - Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor 

mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações 

vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a 

posse da coisa vendida.” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

CONDENO, a parte Promovida ao pagamento do valor de R$ 16.803,74 

(dezesseis mil oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos), 

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

correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. 

Sentença publicada no PJe. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G F S HERPICH & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YSLAN EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000785-79.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: G F S HERPICH & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: YSLAN EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte exequente quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 29356913) Tendo em vista a inércia 

da parte exequente em se manifestar quanto ao prosseguimento da 

execução, aliada a impossibilidade de encontrar o devedor, impõe-se a 

extinção do processo, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Tal 

regra se aplica também nos processos da natureza do presente, 

conforme Enunciado nº 75 do FONAJE: “ A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor”. Sendo assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001479-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE JESUS FERREIRA RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BEZERRA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001479-14.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: LUCIENE DE JESUS FERREIRA 

RIBEIRO - ME EXECUTADO: FABIO HENRIQUE BEZERRA DE PAULA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte exequente quedou-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Id.: 29356921) Tendo em vista a inércia 

da parte exequente em se manifestar quanto ao prosseguimento da 

execução, aliada a impossibilidade de encontrar o devedor, impõe-se a 

extinção do processo, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Tal 

regra se aplica também nos processos da natureza do presente, 

conforme Enunciado nº 75 do FONAJE: “ A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor”. Sendo assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001501-72.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JOSE DA VEIGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001501-72.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: SAMUEL JOSE DA VEIGA 

EXECUTADO: JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Intimada para 

dar prosseguimento ao feito, a parte exequente quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa (Id.: 29356924) Tendo em vista a inércia da 

parte exequente em se manifestar quanto ao prosseguimento da 

execução, aliada a impossibilidade de encontrar o devedor, impõe-se a 

extinção do processo, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Tal 

regra se aplica também nos processos da natureza do presente, 

conforme Enunciado nº 75 do FONAJE: “ A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor”. Sendo assim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1000507-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI JOCHEM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA APARECIDA FROELICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000507-78.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: ROSEMERI JOCHEM 

EXECUTADO: CRISTIANA APARECIDA FROELICH Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 30544953, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO TEIXEIRA BELAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT8967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T LINE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000234-02.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EDINALDO TEIXEIRA BELAI 

REQUERIDO: T LINE VEICULOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 30547491, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000073-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000073-89.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSENILDA BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA, MULTILASER INDUSTRIAL 

S.A. Vistos. Ante o pagamento voluntário da condenação, os valores 

restaram bloqueados via BacenJud.. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Proceda a liberação dos valores 

bloqueados em favor da parte Promovente. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 30231085, o qual apresenta 

os dados bancários AGÊNCIA 3036-8, CONTA CORRENTE Nº 6107-7, 

BANCO DO BRASIL; TITULARIDADE MARINALVA RAMOS RODRIGUES, 

INSCRITA NO CPF SOB O Nº 631.961.151-00., desde que conste no 

processo instrumento procuratório com poderes para "receber, dar 

quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-39.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LUCIANO 63076063120 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000863-39.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA LUCIA LUCIANO 

63076063120 REQUERIDO: EVERTON SANTOS DA SILVA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por LUCIA CONFECÇÕES em 

face EVERTON SANTOS DA SILVA, ambas partes qualificadas nos autos 

em epígrafe. Conforme certidão do oficial de justiça constante no Id.: 

30319945, o executado encontra-se preso na cadeia pública desta 

Comarca. É vedado, no entanto, o processamento e julgamento perante o 

Juizado Especial Cível, de ações propostas por menor impúbere, conforme 

artigo 8º, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Tendo em vista tratar-se de réu 

preso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 8, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-83.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE CREPALDI PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000194-83.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DONIZETE CREPALDI PONTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a 

Promovida, incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de 

prova pericial nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, 

não há necessidade de realização de perícia para o deslinde da causa, 

sendo assim, não se trata de matéria complexa e, consequentemente os 

autos encontra-se maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DONIZETE CREPALDI 

PONTES ajuizou reclamação cível em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou ser 

morador do imóvel UC nº 6/880047-6 e que após uma vistoria, a promovida 

teria detectado uma anormalidade em sua UC, gerando cobrança de R$ 

3.592,61 (três mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e hum 

centavos), afirmando que não concorda com o valor cobrado, não tendo 

dado causa ao suposto problema encontrado, tendo reclamado 

administrativamente. Ao final, requer, a declaração de inexistência do 

valor de R$ 3.592,61 (três mil quinhentos e noventa e dois reais e 

sessenta e hum centavos), assim como, indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação e arguiu a 

preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

pela improcedência dos pedidos, juntando aos autos documentos que 

comprovam suas alegações. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas. Em análise da 

narrativa das partes, restou controvertido a cobrança excessiva, a 

responsabilidade civil da parte promovida e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Havendo 

suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem 

direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e 

aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Em 

análise dos autos, nota-se que a concessionária apresentou na 

contestação, como a comprovar a legitimidade da fatura no valor de R$ 

3.592,61 (três mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e hum 

centavos)a título de recuperação de consumo do período de 01/17 à 

06/17, pois expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 

594743 que contém todas as informações relativas à anormalidade 

constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os 

procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é 

a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica, tendo em vista que havia um desvio de energia no ramal 

de entrada da UC do consumidor. Portanto, diante da regularidade no 

faturamento apresentado, a conduta da parte promovida não enseja 

conduta ilícita. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa promovida. Assim sendo, não havendo ato 

ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados pela parte autora e, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NENDIEL KUNSLER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001885-35.2019.8.11.0050. INTERESSADO: NENDIEL KUNSLER 

REQUERIDO: HERCULES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME - ME Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. O Promovente relata que firmou verbalmente com a Promovida 

negócio jurídico de locação de imóvel, e por motivos que desconhece após 

inúmeras tratativa, a parte Promovida não locou o imóvel ao autor, 

causando a este prejuízos de ordem moral e material. A Promovida em 

sede de contestação alega que apesar de ter-lhe sido dada a opção de 

locação do imóvel em questão, não foi dada qualquer garantia, haja vista 

que as locações não dependem só da corretora e sim do proprietário do 

imóvel. Pugnando pela improcedência da ação. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum.(destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Tenho que não merece acolhimento a 

pretensão do autor, porquanto, No que se refere ao fato em que se funda 

a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, in verbis: 

Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; ... É imperioso destacar que não cabe ao Poder 

Judiciário a imposição de vontade em suposta celebração de negócios 

jurídicos entre particulares, a Promovida não é obrigada a alugar o imóvel 

em questão ao Autor. Não há previsão legal que dê respaldo ao pedido do 

Promovente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-40.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000020-40.2020.8.11.0050. REQUERENTE: HELENA MARIA DE ANDRADE 

SILVA REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - M Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante postula o cancelamento do contrato 

com a reclamada por falha na prestação dos serviços prestados ao 

consumidor, postula ainda que não seja compelido a pagar multa contratual 

e que seu nome não seja incluído nos cadastros de inadimplentes. 

-PRELIMINAR Arguiu a Reclamada preliminar de incompetência do Juizado, 

visto que a demanda exige prova pericial técnica, a fim de assegurar a 

veracidade da falha da prestação dos serviços contratados pelo 

reclamante. Porém, basta uma breve análise sobre as provas constante 

nos autos referente ao contrato colacionado na defesa e nos documentos 

constantes da inicial, para verificar da desnecessidade a realização de 

perícia técnica para o escorreito julgamento da ação. Destarte, rejeito a 

preliminar em epígrafe Rejeitada a preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

Fundamento e decido. Colhe-se dos autos que a Reclamante no dia 

15/05/19 contratou os serviços da reclamada conforme ID Nº 29570112 

referente ao plano de internet de 25 MB FIBRA, pelo valor de R$ 199,90 

(cento e noventa e nove reais e noventa centavos). Ocorre que devido a 

má prestação dos serviços pela reclamada só recebia o sinal de internet 

de 10MB, após reclamações administrativas sem solução, procurou o 

PROCON Municipal para pedir o cancelamento do plano, sendo atendido 

pelo órgão do consumidor local, que intermediou composição entre as 

partes, mas logo em seguida os serviços voltaram a apresentar problemas 

. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre a Reclamada e o autor, 

uma relação jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, 

conforme interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º 

e § 1º do Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou 

jurídica) que utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de 

destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, 

também a pessoa jurídica que fornece atividade no mercado de consumo, 

inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 2º). A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de seu 

fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Da documentação juntada infere-se que o 

Reclamante foi impedido de utilizar os serviços contratados da reclamada 

por falha na prestação dos referidos serviços. Entretanto, não há 

nenhuma prova acostada pela reclamada demandada de modo a 

convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento 

traz de maneira a demonstrar que os serviços foram prestados 

adequadamente ao consumidor exte telas unilaterais que não se prestam 

como meio probatório. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma 

vez que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito do Reclamante. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pelo 

autor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a reclamada ao cancelamento 

do contrato firmado com o reclamante constante do ID Nº 29570112 no 

valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), 

sem exigibilidade de multa contratual prevista no referido contrato, 

abstendo-se ainda de incluir o nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Campo 

Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-16.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000041-16.2020.8.11.0050. REQUERENTE: FERNANDO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade c/c Indenização por danos morais, em que a 

parte Autora sustenta ter tomado conhecimento que seu nome fora 

negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, em virtude de 

débitos junto ao banco requerido, referente ao suposto débito no valor de 

R$ 317,97 (trezentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), 

débito este que a autora afirma desconhecer. Pleiteia a exclusão da 

restrição de seu nome juntos ao cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito e indenização por danos materiais e morais. Em sede de 

contestação a Reclamada sustenta que houve a contratação e utilização 

de cartão de crédito e que o débito é devido em razão da utilização dos 

serviços. Apresenta faturas de utilização e contrato assinado, que 

demonstra a contratação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

a parte Autora. Verifica-se que a parte Reclamada, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam vínculo entre as partes, a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte Autora. A 

Reclamada demonstrou a veracidade de suas alegações apresentando 

Contrato assinado pela parte reclamante, com grafia idêntica aos 

documentos pessoais e demais documentos constante dos autos. Deveria 

o Reclamante apresentar comprovante de quitação do débito, porém se 

permaneceu inerte. Com efeito, o Reclamante é devedor da Reclamada, 

pois não quitou os débitos relativos ao serviço livremente contratado, 

conforme restou demonstrado pela empresa requerida. Ainda sob a égide 

da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva 

(art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

apresentou faturas demonstrado a existência de utilização do serviço, o 
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que caracteriza a existência de vínculo entre as partes e afasta assim a 

indicação de ato fraudulento. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da parte Reclamante. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta indevida 

por parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante é medida que se impõe. O Pedido de Litigância de Má Fé deve 

ser indeferido por não estarem presentes nos autos nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do NCPC. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; Julgo improcedente o 

Pedido de Litigância de Má Fé. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RARIELMA NASCIMENTO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002490-78.2019.8.11.0050. REQUERENTE: RARIELMA NASCIMENTO 

BRAGA REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante postula o cancelamento do contrato 

com a reclamada por falha na prestação dos serviços prestados ao 

consumidor, postula ainda que não seja compelido a pagar multa contratual 

e restituição dos valores pagos pela má prestação serviços. Colhe-se dos 

autos que a Reclamante no dia 06/08/19 contratou os serviços da 

reclamada conforme ID Nº 28605071 referente ao plano de internet de 15 

MB referente a promoção dia dos pais, pelo valor de R$ 145,00 (cento e 

quarenta e cinco reais). Ocorre que devido a má prestação dos serviços 

pela reclamada, após reclamações administrativas sem solução, procurou 

o PROCON Municipal para pedir o cancelamento do plano, sendo atendido 

pelo órgão do consumidor local, que intimou a reclamada para efetuar o 

cancelamento do plano de internet do reclamante, mas o pedido não foi 

acatado pela reclamada. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre 

a Reclamada e o autor, uma relação jurídica de direito material ínsita ao 

direito consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos 

comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire 

produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, 

além da pessoa física, também a pessoa jurídica que fornece atividade no 

mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 

2º). A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de 

consumo sob exame a responsabilidade objetiva do estabelecimento 

bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de 

seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Da documentação juntada infere-se que o 

Reclamante foi impedido de utilizar os serviços contratados da reclamada 

por falha na prestação dos referidos serviços. Entretanto, não há 

nenhuma prova acostada pela reclamada demandada de modo a 

convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento 

traz de maneira a demonstrar que os serviços foram prestados 

adequadamente ao consumidor exte telas unilaterais que não se prestam 

como meio probatório. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma 

vez que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito do Reclamante. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pelo 

autor. Em relação a restituição dos valores pagos pela má prestação dos 

serviços indefiro o pedido por não haver comprovação nos autos dos 

pagamentos realizados ´pela parte reclamante. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) 

condenar a reclamada ao cancelamento do contrato firmado com o 

reclamante constante do ID Nº 28605071 no valor de R$ 145,00 (cento e 

quarenta e cinco reais), sem exigibilidade de multa contratual prevista no 

referido contrato, abstendo-se ainda de incluir o nome do reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, extinguindo o feito com resolução de 

mérito. Julgo improcedente a restituição dos valores pagos pelo 

reclamante referente a má prestação de serviços pela reclamada. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo 

Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILANE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002457-88.2019.8.11.0050. REQUERENTE: LEIDILANE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante postula o cancelamento do contrato 

com a reclamada por falha na prestação dos serviços prestados ao 

consumidor, postula ainda que não seja compelido a pagar multa contratual 

e que seu nome não seja incluído nos cadastros de inadimplentes. 

Colhe-se dos autos que a Reclamante no dia 10/07/19 contratou os 

serviços da reclamada conforme ID Nº 28567407 referente ao plano de 

internet de 10 MEGAS, pelo valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco 

reais). Ocorre que devido a má prestação dos serviços pela reclamada, 

após reclamações administrativas sem solução, procurou o PROCON 

Municipal para pedir o cancelamento do plano, sendo atendido pelo órgão 

do consumidor local, que intimou a reclamada para efetuar o cancelamento 
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do plano de internet do reclamante, mas o pedido não foi acatado pela 

reclamada. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre a Reclamada 

e o autor, uma relação jurídica de direito material ínsita ao direito 

consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos comandos 

insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é consumidor 

toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire produto) na 

condição de destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da 

pessoa física, também a pessoa jurídica que fornece atividade no mercado 

de consumo, inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 2º). A 

incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de 

consumo sob exame a responsabilidade objetiva do estabelecimento 

bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de 

seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Da documentação juntada infere-se que o 

Reclamante foi impedido de utilizar os serviços contratados da reclamada 

por falha na prestação dos referidos serviços. Entretanto, não há 

nenhuma prova acostada pela reclamada demandada de modo a 

convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento 

traz de maneira a demonstrar que os serviços foram prestados 

adequadamente ao consumidor exte telas unilaterais que não se prestam 

como meio probatório. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma 

vez que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito do Reclamante. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas seria 

elidida se os demandados provassem a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o caso. Logo, inegável a 

responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos pelo 

autor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a reclamada ao cancelamento 

do contrato firmado com o reclamante constante do ID Nº 28567407, sem 

exigibilidade de multa contratual prevista no referido contrato, abstendo-se 

ainda de incluir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de 

março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001663-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KAROLINA RIBEIRO GOMES PEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001663-67.2019.8.11.0050. AUTOR(A): CARLA KAROLINA RIBEIRO 

GOMES PEGO REU: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO 

e MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS e de CARLA KAROLINA 

RIBEIRO GOMES PEGO, para que os entes públicos requerido(s) adote(m) 

as providências necessárias para o fornecimento para a filha da 

requerente AGATHA RIBEIRO PEGO WANDSCHEER, menor, cartão SUS nº 

700 4044 1425 4540, nascida aos 29/12/2018, dos medicamentos OS 

quais sejam: 1- MUPIROCINA POMADA – 2 TUBOS/MÊS 2- SENSI CARE 

BARREIRA – 1FRASCO/MÊS 3- SENSI CARE ADESIVE – 1FRACOS/MÊS 4- 

MEPILEX TRANSFER 15X20, MEPILEX TRANSFER LIGHT, AQUACEL OU 

MEMBACEL – 6 CAIXAS/MÊS. 5 - DUORDERM OU DERMEB CREME 

CICATRIZANTE – 1FRASCO/MÊS 6 - RESTORADERM CETAPHIL OU 

LIPIKAR AP + LA ROCHE 1 FRACOS/MÊS 7 - AGULHA 30 G ½ ESTÉRIL 1 

CAIXA COM 100 UNIDADE 8- TUBIFAST 1 NORMAL 2- WAY 3,5 CMX10M 1 

CAIXA/MÊS. 9- MEPITAC 2CMX3M 1 UNIDADE/MÊS 10- CICAPLAST BAUME 

AP+ 2 FRASCO/MÊS. Relata na petição inicial que a requerente tem 08 

(oito) meses de idade é portadora de Epidermólise Bolhosa (CID 81.9) e 

que precisa dos medicamentos tendo em vista que a paciente corre o 

risco de vida. Ressalta que a situação é de extrema urgência, que a 

paciente tem idade tenra, é pobre, não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do tratamento; a requerente informa, 

ainda, que obteve resposta positiva do Poder Público sobre apenas alguns 

dos medicamentos e alimentos que precisa, sendo que em relação aos 

medicamentos demandados foi justificado pelo órgão que tais 

medicamentos não são dispensados pelo SUS e por este motivo não 

seriam fornecidos, embora os esforços dispensados pelo Município, 

sendo que o Estado até o presente momento não tomou qualquer 

providência mesmo após o deferimento da Liminar de Antecipação de 

Tutela constante dos autos conforme ID Nº 233605512. Destaco que a 

Constituição Federal determina que a competência para cuidar da saúde e 

assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com inúmeras 

diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido formulado pela 

parte requerente, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. O legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
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organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. Assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, consistente na obrigação da fazer de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio d fornecimento dos 

medicamentos de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Deixo de 

determinar o bloqueio das contas do Estado e do Município, tendo em vista 

que para deferir o pedido é necessário orçamento do custo dos 

medicamentos pleiteados pela requerente, para tratamento da paciente. 

Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida (ID Nº 

23360512) e condenar os reclamados solidariamente a custear o 

fornecimento dos medicamentos pleiteados e deferidos em sede liminar, 

sob pena de multa cominada na Decisão Liminar. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Campo 

Novo dos Parecis-MT, 20 de março de 2.020. BRAZ PAULO PAGOTTO 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Campo Novo dos Parecis-MT, 

20 de março de 2.020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001870-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI DE LIMA TAVARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001870-66.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: DONIZETI DE LIMA TAVARES 

EXECUTADO: JOSE ARNALDO DOS SANTOS Vistos. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº (29987445, 

29987446 e 29987448 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 16 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001077-11.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA CICILIATO (REQUERIDO)

MAURO CICILIATO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001077-11.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ R$ 183.694,38 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA POLO PASSIVO: MAURO 

CICILIATO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 
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diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. CAMPO VERDE, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002673-46.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERY RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO LEGAL, QUERENDO, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 25 DE 

MARÇO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002513-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PATRICIO (REQUERIDO)

MARCIA PATRICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR CREMA OAB - MT3873-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002513-55.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Atos executórios] POLO ATIVO: Nome: 

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP Endereço: 

BRASILIA, S/N, CAMPO REAL, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE ROBERTO PATRICIO Endereço: BLUMENAU, 

262, APARTAMENTO 01, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: MARCIA PATRICIO Endereço: BLUMENAU, 222, CASA, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para que se manifestem sobre o 

laudo de avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o Exequente se 

manifestar, em especial, quanto a eventual interesse seu na adjudicação 

ou na alienação particular do imóvel. CAMPO VERDE-MT, 25 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA 

Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002595-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002595-52.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 12.974,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: IVONETE BATISTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO POLO PASSIVO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à contestação e 

documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), conforme dispõe 

o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 25 de março de 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002660-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENY PEREIRA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002660-47.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: ALCENY PEREIRA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), 

conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 

25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103932 Nr: 678-20.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVCG, CMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que aponha seu 

parecer.

Por fim, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122232 Nr: 2152-89.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Berndt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2152-89.2017.811.0051 – 122232.

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de execução complementar de valores não recebidos pelo 

Exequente, à qual, devidamente intimado, o Executado manifestou 

concordância.

Isso posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados na p. 133 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124349 Nr: 3054-42.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Jordão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para condenação do Executado ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de 

sentença.No mais, CUMPRA-SE a decisão anterior, feito o pagamento, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Intime-se.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 08 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124592 Nr: 3166-11.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVIO LUIZ KOWALEWSKI, SUELLY COSTA 
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KOWALEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/O, 

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492/O

 Autos n° 3166-11.2017.811.0051 - 124592

Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Dada a especial natureza da lide, mostra-se pertinente a designação da 

audiência do art. 357, § 3º, do NCPC, nem tanto para o saneamento do 

feito, mas, principalmente, para a tentativa de conciliação das Partes.

Assim, DESIGNO audiência em cooperação para o dia 22 de junho de 

2020, às 18:00 horas de Mato Grosso.

 INTIMEM-SE as Partes e seus Procuradores, a fim de que compareçam à 

audiência, especialmente para que integrem e esclareçam suas 

alegações.

Nos termos do art. 357, § 5º, do NCPC, as Partes deverão levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas, se assim entenderem 

pertinente a produção desse tipo de prova.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127228 Nr: 4384-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Maria de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso Posto, JULGO improcedente a presente impugnação para reconhecer 

o direito de recebimento dos honorários sucumbenciais em favor do 

Advogado da Exequente, os quais deverão ser calculados com base na 

obrigação principal, independentes de anterior recebimento administrativo 

por parte da Exequente, porém sem que se lhes sejam acrescentados os 

juros moratórios e correção monetária.Dito isso, HOMOLOGO, em relação 

aos honorários sucumbenciais, os cálculos apresentados pela Exequente, 

no valor correspondente a R$ 1.105,68. Em consequência, determino seja 

expedido ofício requisitório de pagamento de pequeno valor ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Ressalte-se que o valor total das 

parcelas nos cálculos elaborados pelo Juízo foram utilizadas somente 

como referência ao valor dos honorários.Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 19 de março de 

2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132804 Nr: 7318-05.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Coelho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Movel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, PAULO ROBERTO CANHETE 

DINIZ - OAB:13239

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.

CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais impostos 

ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos 

de juros moratórios a partir da citação. Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, 

tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados no que corresponder a 15% da condenação, observando-se, 

em especial, a baixa complexidade da causa. Certificado o trânsito em 

julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a exclusão definitiva da inscrição 

do nome do Requerente, promovida pela Requerida em razão do aludido 

contrato. No mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, eventual manifestação por parte do interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137756 Nr: 9696-31.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy José do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9696-31.2017.811.0051 - 137756

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133774 Nr: 7762-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuzentino Ramos da Cruz, Maria Miranda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B, MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY - 

OAB:12199, Paulo Rodrigo Lima Rodrigues - OAB:22827/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7762-38.2017.811.0051 - 133774

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 129/130.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172321 Nr: 103-70.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AMARO ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 68 de 273



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido para majorar o crédito já 

habilitado do Requerente, Sr. Francisco Amaro Araujo Ferreira, na 

categoria correspondente em lei.CONSIGNA-SE que o valor deverá ser 

atualizado até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. 

Para tanto, deverá o Requerente trazer aos autos certidão de crédito 

atualizada até o dia 12 de setembro de 2017.JUNTE-SE cópia nos autos da 

recuperação judicial.Condeno a Recuperanda ao pagamento das custas. 

Dada à concordância das Partes em relação ao pedido inicial, sem 

honorários – Resp. 1.197.177/RJ. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

13 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172816 Nr: 412-91.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra 

- OAB:196.524/SP

 Autos n° 412-91.2020.811.0051 - 172816

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Francisco da Silva, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Instada, a Recuperanda concordou com o pedido.

Instada, a Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao 

acolhimento do pedido de habilitação.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a majoração do crédito 

trabalhista já listado.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para majorar o crédito já listado do 

Requerente, Sr. Francisco da Silva, na categoria correspondente em lei.

Para tanto, CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

Condeno a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à concordância 

das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – Resp. 

1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 13 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90293 Nr: 869-02.2015.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNM, CRDL, ICPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPRdLM, SPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Cleide Regina Ribeiro Nascimento - OAB:

 Decido. Isso posto, a fim de bem atender às necessidades da menor, 

JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos nos autos para 

conceder a guarda de Isabelly Crithine Pereira Madeiros aos Requerentes, 

decidindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do 

NCPC. Em contrapartida, levando-se em consideração a necessidade de 

manutenção do vínculo entre os genitores e a criança, ESTABELEÇO 

direito de visitas de pelo menos um final de semana ao mês, cabendo às 

próprias partes deliberarem acerca do dia de melhor conveniência. 

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais, desde logo arbitrados em R$ 5.008,36, na forma do item 

19 da Resolução 96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa dada 

a gratuidade. CONDENO, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento 

dos honorários advocatícios da profissional que atuou na defesa dos 

interesses da Requerida na audiência de instrução e julgamento, desde 

logo arbitrados em R$ 500,00. Certificado o trânsito em julgado, LAVRE-SE 

termo de guarda e, depois de firmado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 24 de março de 

2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111617 Nr: 3173-37.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilas de Assis Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pelo 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir do requerimento administrativo, em 23 de maio de 

2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às 

quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO ainda, que 

o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 19 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126282 Nr: 3962-02.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Busko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Autos nº 3962-02.2017.811.0051 - 126282

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Embora os autos tenham sido triados para sentença, há especial 

particularidade impeditiva do imediato julgamento. É que o ofício solicitando 

provas à Serasa ainda não foi respondido.

Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade, OFICIE-SE mais uma 

vez à Serasa, solicitando extrato detalhado de todas as anotações 

lançadas em desfavor da Requerente desde janeiro de 2016 até a 

presente data. A Serasa deverá, ainda, informar a data de exclusão das 
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anotações que constatar.

Com o expediente, ENCAMINHE-SE a qualificação completa da Requerente, 

evidentemente a constar o número de CPF.

 Juntados os documentos, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais. Por fim, 

CONCLUSOS, para sentença.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126844 Nr: 4237-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizetti Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir do indeferimento do pedido administrativo, em 13 de 

dezembro de 2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma 

única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 19 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES NOVAIZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI OAB - MT0017586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELECELL CELULARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001599-54.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc.. O 

Advogado nomeado, Drº. José Luiz Caetano Bernardi, em virtude da 

nomeação dativa, pediu pela fixação de honorários advocatícios. Assim, 

fixo o valor dos honorários advocatícios em 01 URH, devendo ser 

expedida a respectiva certidão em favor do advogado acima citado, com 

valor corrigido da verba honorária que lhe é devida. Intime-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 02 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000629-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000629-88.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido da Exequente de ID 29387567. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

03 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010703-24.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERNANDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010703-24.2014.811.0051 Cumprimento de sentença Despacho. 

Vistos etc. A priori, da análise dos autos, constata-se equívoco no trâmite 

processual. Explico. 1. Dia 18.05.2015, foi proferida sentença de mérito (id 

1285995). 2. Dia 29.05.2015, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 

1285997). 3. Dia 02.06.2015, a parte reclamada apresentou embargos de 

declaração (ID 1285998). 4. Dia 14.09.2015, a parte reclamada 

contrarrazoou o recurso inominado (ID 14.09.2015). Ocorre que, com a 

migração do processo do PROJUDI para o PJE, por algum equívoco, o 

processo foi arquivado. Desta forma, o feito não foi remetido concluso 

para análise dos recursos interpostos. Apesar do arquivamento dos 

autos, de modo errôneo, é certo que não houve manifestação de nenhuma 

das partes nos autos quanto ao prosseguimento do feito. Em outras 

palavras, o feito permaneceu arquivado, indevidamente, sem manifestação 

das partes, por quase 04 (quatro anos). Pois bem, após o decurso de 

lapso temporal mencionado, a parte autora comparece aos autos, em 

03.04.2019, para requerer o cumprimento da sentença com aplicação de 

multa por descumprimento da decisão (ID 19140617). Como se pode notar 

do relatório supra, houve evidente supressão da análise dos pedidos 

formulados pelas partes. Por tal motivo, impossível proceder, neste 

momento, a análise do pedido de cumprimento de sentença (ID 19140617). 

De outro lado, como medida de cautela do Juízo, considerando o longo 

decurso de tempo decorrido, DETERMINO a intimação das partes para 

manifestar se possuem interesse na continuidade do trâmite processual, 

notadamente em relação aos recursos interpostos. Em havendo, voltem os 

autos conclusos para o recebimento dos recursos interpostos. Caso as 

partes manifestem a desistência dos recursos interpostos, INTIME-SE a 

parte autora sobre o pedido de cumprimento de sentença, devendo 

comprovar que a interrupção do fornecimento da água, de fato, ocorreu 

em razão da fatura discutida nos autos, mediante documentos hábeis, 

especificando por quantos dias os serviços permaneceram suspensos. 

Por fim, tudo cumprido, e em nada sendo requerido pelas partes no prazo 
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de 30 (trinta) dias, arquive-se, dando-se baixa na distribuição, por 

presunção de desistência. Por oportuno, DETERMINO o desentranhamento 

da decisão de ID 1285999, pois não pertence a este feito. Às 

providências. Campo Verde/MT, 5 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-29.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BARUFO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010196-29.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Houve bloqueio pelo sistema Bacenjud do valor em 

execução, como se vê no ID 23776093. Todavia, o Executado informou 

que efetuou depósito judicial do valor em execução, conforme petição e 

comprovante de ID 22961399 e 22961408. Compulsando o feito, 

verifica-se que houve a liberação dos valores penhorados em favor do 

Exequente, conforme alvará de ID 27011964. Assim, expeça-se alvará 

para liberação do depósito judicial de ID 22961408 em favor da 

EXECUTADA. Após, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 10 de março de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO JOSE CELIRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002989-59.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-70.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BRAGA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000852-70.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MICHAEL BRAGA 

VALADARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002944-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAUERMEISTER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002944-55.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BEZERRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002947-10.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATLIN CRISTINA MAGALHAES DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Processo n° 1002454-33.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA PEREIRA MUNDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002455-18.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

10 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-55.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VORLEI ANGELO FERRAREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000853-55.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VORLEI ANGELO 

FERRAREZE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ANYELLE DA 

SILVA LUCHTENBERG, SCARLETT PATRICIA ZEILINGER POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/04/2019, 

às 09h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Diante da tempestividade do recurso inominado interposto, intimo o 

recorrido para apresentar as suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIANO AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

 

Diante da tempestividade do recurso inominado interposto, intimo o 

recorrido para apresentar as suas contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte RECLAMADA 

(id. 26345982), uma vez que na própria petição inicial foram informados 

dois endereços para citação, entretanto, foi expedido mandado apenas em 

um. Além disso, no processo instaurado no PROCON pela parte autora 

constou endereço diverso do RECLAMADO (id 18552007). Assim, 

DESIGNE-SE nova Audiência de Conciliação, nos termos do artigo 16 da 

Lei 9.099/95, devendo a parte reclamada ser intimada nos termos 

postulados. Intime-se a parte autora, por meio de seu Causídico. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 24 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-77.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ROSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000858-77.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:IGOR ROSA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMERI RODRIGUES DA SILVA 00158912322 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/08/2019, 

às 13h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMERI RODRIGUES DA SILVA 00158912322 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

 

Diante da tempestividade do recurso inominado interposto, intimo o 

recorrido para apresentar as suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMERI RODRIGUES DA SILVA 00158912322 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

 

Diante da tempestividade do recurso inominado interposto, intimo o 

recorrido para apresentar as suas contrarrazões.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001327-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PEREIRA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Reclamada realizou o pagamento voluntário 

do débito. A parte exequente concordou com o valor depositado e 

requereu o levantamento.. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Por consequência, DETERMINO a liberação do valor depositado nos 

autos em favor da parte Exequente. Sem custas ou honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001326-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ROCHA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Reclamada realizou o pagamento voluntário 

do débito. A parte exequente concordou com o valor depositado e 

requereu o levantamento.. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Por consequência, DETERMINO a liberação do valor depositado nos 

autos em favor da parte Exequente. Sem custas ou honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001322-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Reclamada realizou o pagamento voluntário 

do débito. A parte exequente concordou com o valor depositado e 

requereu o levantamento.. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Por consequência, DETERMINO a liberação do valor depositado nos 

autos em favor da parte Exequente. Sem custas ou honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000853-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 73 de 273



Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Reclamada realizou o pagamento voluntário 

do débito. Anote-se que o valor é um pouco superior ao solicitado no 

cumprimento de sentença pelo Exequente no ID.28067612. Vieram os 

autos conclusos. Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual 

Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II 

- a obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Por consequência, DETERMINO 

a liberação do valor depositado nos autos em favor da parte Exequente. 

Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001344-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI MARQUES CANGUCU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Reclamada realizou o pagamento voluntário 

do débito. A parte exequente concordou com o valor depositado e 

requereu o levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Por consequência, DETERMINO a liberação do valor depositado nos 

autos em favor da parte Exequente. Sem custas ou honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-94.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH MATEUS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Reclamada realizou o pagamento voluntário 

do débito. A parte exequente concordou com o valor depositado e 

requereu o levantamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Por consequência, DETERMINO a liberação do valor depositado nos 

autos em favor da parte Exequente. Sem custas ou honorários. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002487-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI MARIA DE PAULA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Sendo disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o 

termo de acordo firmado pelas partes (ID 29314587), dando à lide 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. A Requerida informa o cumprimento do acordo entabulado 

pelas partes, acostando o comprovante de pagamento (ID 30273558). A 

Credora, por sua vez, pele pelo levantamento (ID 30307294). Destarte, 

face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 24 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000278-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAVIO SIQUEIRA FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000278-52.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme se vê do comprovante acostado aos autos (ID 

28781637). O Exequente, por sua vez, pede pelo seu levantamento (ID 

28781636). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 24 de 

março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-30.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SEVERINO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Vistos Trata-se de Revisão Contratual c/c Pedido de Depósito e de Tutela 

Antecipada proposta por Valdirene Severino Gonzaga em face de 

Portoseg S.A - Crédito, Financiamento e Investimento, ambos devidamente 
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qualificados na inicial. Alega a Requerente, em síntese, que, realizou um 

financiamento através do contrato nº 022800002932 junto ao requerido, 

sendo fixado o valor financiado em R$ 34.715,16, com taxa de juros 

mensal a 1,16% e taxa de juros anual em 14,81%, parcelado em 36x, 

sendo R$ 1.184,67 cada parcela. Assevera que, no momento da 

contratação, as informações recebidas pela autora foram mínimas, tais 

como valor da prestação e quantidade de parcelas, onde sequer lhe foi 

entregue o contrato, tendo conhecimento dele somente em momento 

posterior, bem como após o recebimento do contrato e o início dos 

pagamentos, tomou conhecimento da existência de diversas cláusulas e 

valores desconhecidos, o que o colocou em grande desvantagem 

econômica e dificuldade de pagamento. Deste modo, diante de tais 

argumentos, requer que suas alegações sejam reconhecidas, para que 

seja realizada revisão no contrato entabulado entre as partes, declarando 

abusiva a tarifa cobrada a qualquer título. Por fim, entendendo presentes 

os requisitos legais para concessão de antecipação dos efeitos da tutela, 

requer seja autorizado à requerente o depósito judicial das parcelas 

vincendas incontroversas no importe de R$ 1.136,05 de acordo com os 

cálculos apresentados, e ainda que seja mantido a parte autora na posse 

do bem e seu nome impedido de receber restrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, ou em caso de já estar inscrito, a imediata retirada, 

até julgamento final desta demanda, pugnando assim, ao final, pela total 

procedência dos pedidos. Com a inicial, foram juntados os documentos (Id 

30442646). É o relatório. Fundamento. DECIDO. Verifico que pretensão se 

amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da 

tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos 

autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa 

ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais 

aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência 

estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como bem 

salientado pelo Ministro César Asfor Rocha “o Código de Defesa do 

Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, 

não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas”. Em 

verdade, o acesso à prestação jurisdicional não pode constituir 

subterfúgio ao pagamento das dívidas. Assim, pedidos cautelares de 

exclusão nominal dos órgãos restritivos e vedação de apontamento a 

protestos, devem ser cautelosamente analisados e deferidos em caráter 

excepcional, em casos em que se mostre inequívoca a intenção de quitar 

a obrigação pecuniária, com o depósito da quantia incontroversa, sob 

pena de industrialização de expedientes protelatórios ao pagamento de 

dívidas. De outro lado, demandas como a presente revelam requisitos a 

serem atendidos, conforme a remansosa jurisprudência a seguir: TJMT – 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 54856/2011 – 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP AGRAVANTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. AGRAVADO: GILMAR GOMES 

BENTO Número do Protocolo: 54856/2011 Data de Julgamento: 25-01-2012 

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE - 

CONTRATO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO 

VALOR INCONTROVERSO - PARCELA DE VALOR RAZOÁVEL – POSSE 

DO BEM - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMINAÇÃO DE MULTA PELO 

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do e. STJ tem 

admitido, em Ação Revisional, a consignação de valores tidos como 

incontroversos, ainda que em montante inferior ao contratado, se houver, 

cumulativamente: a) interposição de Ação Revisional; b) demonstração de 

que a alegação de cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do e. STF ou e. STJ; e c) depósito 

da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz da 

causa (REsp 1.061.530-RS). A facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), 

aplica-se às instituições financeiras (Súmula nº 297 do e. STJ). O acórdão 

supra é didático, e nos ensina, em consonância com o alinhamento 

jurisprudencial, que um dos requisitos fundamentais é que esteja o pedido 

amparado em fumus boni iuris em jurisprudência consolidada do STJ ou do 

STF. IN CASU, em que pese as boas argumentações do postulante, 

facilmente se vislumbra que o pedido não tem lastro em jurisprudência 

firme do STJ ou STF. EM RELAÇÃO AOS JUROS COMPOSTOS 

PACTUADOS Quanto à capitalização mensal, se observa que o STJ em 

recurso repetitivo, deliberou por expressamente aceitá-los, sempre que 

expressamente pactuados. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE 

CONTRATADAS. LEGALIDADE. 1. No julgamento do Recurso Especial 

973.827, jugado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, 

pela 2ª Seção, as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as 

taxas de juros mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de 

abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido.(AgRg no AREsp 

87.747/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012) Ou seja, a capitalização de juros 

é permitida, desde que de forma expressa no pacto firmado. Tal 

posicionamento do STJ, firmado na Segunda Seção, e portanto, 

pacificado, está em sintonia com os preceitos monetários do Banco 

Central e do Conselho Monetário Nacional, que de maneira expressa 

admitem a capitalização de juros. EM RELAÇÃO AOS JUROS ACIMA DA 

MÉDIA DE MERCADO Também a jurisprudência do STJ se alinhou no 

sentido de que o mero fato de ser acima da média, não indica abusividade. 

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO 

PARCIAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 381/STJ. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE STJ. 

COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 

1. Inaplicabilidade da Súmula 182/STJ ao agravo regimental que impugna 

capítulos autônomos da decisão monocrática. Preclusão quanto aos 

capítulos não impugnados. 2. "A simples pactuação de taxa de juros 

remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, 

abusividade" (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 

543-C do CPC). 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à 

anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada" (REsp n.º 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC). 4. "A 

cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual" (Súmula 472/STJ). 5. "Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção" em cadastro de inadimplentes (REsp n.º 

1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC). 6. "Não descaracteriza a 

mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual" (REsp n.º 1.061.530, submetido ao 

art. 543-C do CPC). 7. "Os honorários advocatícios devem ser 

compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o 

direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a 

legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ). Compensação não 

obstada pelo benefício da justiça gratuita. 8. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL 

E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/11/2012, DJe 04/12/2012) De relevo anotar, que não podem as taxas 

de juros serem tarifadas, pois vige no mercado a livre iniciativa e a 

liberdade de contratar, sendo vigente em nosso país o modelo 

mercantilista (artigo 170 da CF/88), e se os valores fossem tarifados 

teríamos um modelo diferente. Isso traz situações vantajosas e negativas, 

visto que a disputa de mercado faz cair os preços (livre concorrência), 

mas expõe o consumidor a toda sorte de produtos no mercado. IN CASU, 

verificamos que a tarifa é próximo ao patamar da média de mercado, não 

havendo de ser considerada abusiva. EM RELAÇÃO À TARIFA DE 
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ABERTURA DE CRÉDITO OU DE CONTRATO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO 

DE BOLETO OU CARNÊ (TEC) Da mesma forma a jurisprudência ensina 

que essas tarifas não são por si sós, abusivas, devendo ser avaliado em 

concreto, em cada situação. A esse respeito o didático acórdão do STJ. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC). TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. Não viola a norma de 

regência dos embargos de declaração o acórdão que apenas decide a lide 

contrariamente aos interesses da parte. 2. As normas regulamentares 

editadas pela autoridade monetária facultam às instituições financeiras, 

mediante cláusula contratual expressa, a cobrança administrativa de taxas 

e tarifas para a prestação de serviços bancários não isentos. 3. As 

tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por não 

estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente 

(Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de 

remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao 

consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam 

cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal 

de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser 

consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente 

(REsp 1.246.622/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, unânime, DJe 

de 16.11.2011) 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 

1270174/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/10/2012, DJe 05/11/2012) IN CASU, verifico que as tarifas 

apresentadas não indicam por si sós, abusividade. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos processuais do art. 300 do Código de Processo 

Civil, sobretudo a probabilidade do direito invocado pela da parte autora, e 

não tendo sido demonstrado efetivamente que a cobrança é indevida, com 

amparo em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e/ou 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação do REsp 527.618/RS, 

acima mencionado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, devendo a 

parte autora continuar a efetuar o pagamento dos boletos bancários, na 

forma pactuada entre as partes. Considerando que neste tipo de ação não 

há possibilidade de acordo em audiência de conciliação, cite-se a parte ré 

no endereço mencionado na inicial, para apresentar resposta, com as 

advertências legais. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 23 de março 

de 2020 CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000634-45.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução de 

correspondência retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-20.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARCHIORI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA TERESINHA BIGUELINI (REU)

 

Vistos etc. Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. O 

Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de 

indeferir o pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da 

análise dos autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não 

restou comprovada pelos documentos elencados aos autos. Assim, 

entendo que os documentos juntados não são provas cabais para 

demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, haja vista a contraposição do argumento de hipossuficiência 

com o objeto da demanda. Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. INTIME-SE a Requerente para recolher as custas e taxas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito 

nos termos do art. 102, parágrafo único, e 321 parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Canarana/MT, 24 de março de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000549-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RK LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INA ELISA DA SILVA FISS OAB - RS84909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Canarana (IMPETRADO)

Município de Canarana (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado 

por AGROPECUÁRIA RK LTDA em face da autoridade coatora SADI 

ANTÔNIO TURRA, Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Canarana/MT, no qual o impetrante pleiteia pela concessão de liminar para 

que a impetrada promova a emissão da guia de pagamento do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, com reconhecimento de imunidade 

sobre a operação de integralização dos imóveis de matrícula 4.155. 5.551, 

5.552, 5.553, 17.138 e 17.1762 no patrimônio da impetrante, 

independentemente do valor constante na planta genérica de valores 

utilizada pelo Município de Canarana/MT para estes bens. A liminar foi 

indeferida (ID 16682032). Na sequência, o impetrante opôs Embargos de 

Declaração, sob alegação de que não havia sido analisado o pedido 

subsidiário, consistente no condicionando de tal medida ao caucionamento 

do valor do ITBI por meio do oferecimento em garantia do pulverizador. Os 

embargos foram analisados e rejeitados por meio da decisão contida em ID 

17561084. O impetrante interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra 

a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 18226072), sendo indeferido o 

pedido de efeito ativo. Entretanto, não fora deliberado, pela Instância 

Superior, quanto ao requerimento de depósito em dinheiro, eis que tal pleito 

não foi objeto de apreciação pelo julgador singular Em ID 26645002, o 

impetrante requer a autorização para que a autora proceda ao registro 

das referidas integralizações, mediante o depósito integral do valor do 

tributo já apurado pelo Município, conforme guias anexadas à peça portal. 

Decido. É preciso mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Recurso Especial nº 447.127/RS, sob a relatoria do Ministro 

José Delgado, resumiu da seguinte forma a orientação do Tribunal a 

respeito do tema: "as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário estão elencadas, de forma taxativa, no art. 151 do CTN, sendo 

defeso ao intérprete ampliar sua previsibilidade" (DJ de 09.12.2002). No 

mesmo sentido o enunciado da Súmula 112/STJ diz: "O depósito somente 

suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro". 

Assim, analisados os requisitos para concessão da liminar (art. 7º, III da 

Lei nº 12.016/2009), verifica-se que a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário é possível mediante o depósito em dinheiro do valor do 

débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 

demais encargos. Efetuar o depósito judicial do crédito tributário seja nos 

autos de ação declaratória, anulatória, medida cautelar, ou mandado de 

segurança, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário é direito 

que se reconhece à parte. Nesse sentido coleciono as seguintes Ementas: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. DEPÓSITO INTEGRAL. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, 

DO CTN. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o 
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depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do 

contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto 

em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É 

facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do 

montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do 

tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na 

esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação" (AgRg no REsp 

517937/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/04/2009, DJe 17/06/2009) 2. Assim, no presente caso, apesar da 

parte ter efetuado o depósito integral do IPTU do exercício de 2005 nos 

autos da ação declaratória em que se discutia o tributo de 2004, 

mostrou-se inequívoca a manifestação de vontade de beneficiar-se da 

suspensão da exigibilidade. 3. Recurso especial não provido.(REsp 

1289977/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

DEPÓSITO EM DINHEIRO. VALOR INTEGRAL. SÚMULA 112/STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. "O depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro" (Súmula 112/STJ). 2. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag 1233073/MS, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 

09/08/2011) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

ICMS. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. 

DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 1. O depósito do 

montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a 

exigibilidade do tributo, constitui direito do contribuinte, prescindindo de 

autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal 

(declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar. (Precedentes: AgRg 

no REsp 517.937/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009; EDcl no REsp 876.006/SP, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 

24/11/2008; REsp 466.362/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 15/03/2007, DJ 29/03/2007; REsp 697370/RS, Relator Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, publicado no DJ de 04.08.2006; REsp 

283222/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 

publicado no DJ de 06.03.2006; REsp 419855/SP, Relator Ministro Franciulli 

Netto, Segunda Turma, publicado no DJ de 12.05.2003; e REsp 324012/RS, 

Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, publicado no 

DJ de 05.11.2001. 2. O juízo de admissibilidade recursal é ato 

discricionário do relator, máxime quando efetuado o prequestionamento 

implícito e tratar-se de dissídio notório. 3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 976.148/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 24/08/2010, DJe 09/09/2010) Diante do exposto, por considerar 

a faculdade do contribuinte de realizar o depósito judicial para obter a 

suspensão da exigibilidade pretendida nos presentes autos, DEFIRO a 

liminar CONDICIONADA no sentido de autorizar ao impetrante que efetue o 

depósito do valor integral em dinheiro do tributo, na forma do art. 151, II do 

CTN e Súmula 112/STJ, APÓS O DEPÓSITO, devidamente certificado, 

AUTORIZO O IMEDIATO registro da integralização dos imóveis de matrícula 

4.155; 5.551; 5.552; 5.553; 17.138 e 17.762 no patrimônio da impetrante. 

Efetuado o depósito na forma acima determinada, fica suspensa a 

exigibilidade da cobrança dos créditos decorrentes do ITBI, de multa ou 

qualquer outra penalidade prevista em lei. Intime-se o impetrante e 

expeçam-se guias para depósito. Após, intime-se à autoridade coatora 

para ciência e cumprimento da presente decisão, notificando-se para 

prestar informações no prazo legal. Prestadas as informações, dê-se 

vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Às Providências. Canarana/MT, 24 

de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000043-49.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EMBARGANTE)

EDER LASTA (EMBARGANTE)

VOLMIR LASTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos etc. Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. O 

Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de 

indeferir o pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da 

análise dos autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não 

restou comprovada pelos documentos elencados aos autos. Assim, 

entendo que os documentos juntados não são provas cabais para 

demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, haja vista a contraposição do argumento de hipossuficiência 

com o objeto da demanda. Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. INTIMEM-SE os Requerentes para recolher as custas e taxas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito 

nos termos do art. 102, parágrafo único, e 321 parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Canarana/MT, 24 de março de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-20.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARCHIORI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA TERESINHA BIGUELINI (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos etc. Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. O 

Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de 

indeferir o pedido, deve-se facultar ao interessado o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da 

análise dos autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não 

restou comprovada pelos documentos elencados aos autos. Assim, 

entendo que os documentos juntados não são provas cabais para 

demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, haja vista a contraposição do argumento de hipossuficiência 

com o objeto da demanda. Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. INTIME-SE a Requerente para recolher as custas e taxas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito 

nos termos do art. 102, parágrafo único, e 321 parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Canarana/MT, 24 de março de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-07.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY TESSARO TUZZI (AUTOR(A))

EDENILSON TUZZI (AUTOR(A))

EDINA CRISTINA TUZZI (AUTOR(A))

SANDRA MARA TUZZI (AUTOR(A))

NADIA PATRICIA BARBOSA (AUTOR(A))

SABRINA TUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c 

pedido de condenação em danos morais proposta por Nelcy Tessaro 

Tuzzi e outros contra o Banco B.V. Proteção Financeira, todos 

devidamente qualificados. Alega a parte autora, que o falecido EDIMOR 

TUZZI, à época cônjuge e pai dos requerentes, celebrou uma cédula de 

crédito bancário, com a BV Financeira, na modalidade de CDC, cujo 

empréstimo era no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a 

operação de crédito de nº 390858507, em 31 de março de 2015. Aduz que 

o mencionado contrato bancário possuía um seguro prestamista, com o 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais), o qual estava inserido nos valores 

das parcelas. Relatou ainda que, em 03 de outubro de 2.015, o Sr. Edimor 

Tuzzi veio à óbito, cuja causa da morte decorreu por falência de múltiplos 

órgãos, em decorrência de câncer gástrico, de acordo com a certidão de 

óbito. Informaram que os requerentes entraram em contato com a BV 

Proteção Financeira, por diversas vezes, através do telefone 0800 545 

5440, com os protocolos de atendimentos registrados sob numeração 

30233134 e 30739870, entretanto a requerida, ante a ocorrência do 

sinistro, recusou-se em prestar indenização securitária correspondente 

ao valor faltante para quitação da cédula de crédito, sob a alegação de 

que o contrato havia sido cancelado. Ante a falta de pagamento da 

indenização securitária, a cédula de crédito emitida em favor do de cujus 

ainda vem sendo liquidada mensalmente, faltando mais 07 parcelas para o 

contrato ser liquidado. Por essas razões, requer pela procedência da 

ação, para receber a indenização prevista no contrato de seguro, assim 

como, a condenação da parte requerida a indenizar os autores por danos 

morais. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Recebida a 

exordial (Id. 15668039), determinou-se a citação do requerido, sendo 

dispensada a audiência de conciliação/mediação. O requerido apresentou 

contestação (Id. 16564306), arguindo preliminarmente, a ilegitimidade 

passiva e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos constantes 

na proemial. Houve impugnação à contestação (Id. 17164430). As partes 

requereram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 21279481 e 

21364839). Em decisão de Id. 25800436 foi reconhecido o litisconsórcio 

passivo necessário e determinada a intimação da parte autora para 

saneamento da irregularidade apontada, indicando a seguradora 

participante da relação contratual. Devidamente citada, a Seguradora 

Cardif apresentou contestação em Id 28597422. Impugnação em Id 

29996116. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, esclareço que o presente litígio 

encontra respaldo no Código Civil brasileiro (Capítulo XV – Do Seguro), 

devendo, portanto, obedecer ao que reza o referido dispositivo legal. 

Consigna-se que o feito encontra-se apto ao julgamento antecipado nos 

termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, conquanto a prova documental 

encartada aos autos é suficiente para o completo e perfeito desate da lide, 

eis que a matéria vertente é exclusivamente de direito. Havendo 

preliminares arguidas, passo à sua apreciação. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA REQUERIDA BV FINANCEIRA S/A Sem delongas, não há 

como afastar a legitimidade passiva do Banco BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO , haja vista que à parte é 

administradora de financiamento, bem como estipulante do contrato 

firmado entre a proponente e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. 

Desse modo, entendo que referida instituição bancária deve continuar no 

polo passivo da demanda, consoante entendimento que ora transcrevo: 

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198)  Nº 

0015875-66.2017.8.11.0055 APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE 

VIDA – RECUSA NO PAGAMENTO – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE – DANO MORAL - CONFIGURADO – 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA ADMINISTRADORA 

DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.É parte legítima para 

figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do 

contrato de seguro a administradora de consórcio estipulante que divulga 

o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as 

informações necessárias ao segurado. O abalo emocional causado aos 

autores pela recusa da administradora requerida ao pagamento do valor 

estipulado na apólice de seguro configura dano moral. (N.U 

0015875-66.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)”. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causum do 

requerido Banco Bv Financeira S/A Credito- Financiamento e Investimento. 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR A seguradora Cardif arguiu preliminar 

da carência da ção por falta de interesse de agir, sob alegação de que 

somente veio a ter conhecimento dos fatos alegados na inicial no momento 

da citação da presente ação, vez que em momento algum os Autores 

encaminharam os documentos necessários para a análise do sinistro 

ocorrido. Disse ainda que necessária se faz a abertura de sinistro junto à 

seguradora, encaminhando os documentos elencados na apólice 

encaminhada o Segurado após a contratação do seguro prestamista, para 

regulação do mesmo e viabilização do pagamento de indenização, o que 

não teria sido realizado pelos autores. Pois bem. É necessário consignar 

que a jurisprudência se inclinou pela desnecessidade de comprovação da 

comunicação prévia para a configuração do interesse de agir. Confira-se: 

INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. SFH. DANOS FÍSICOS AO 

IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA AFASTADA. 

CONTRATAÇÃO DO SEGURO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS 

AUTOS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DOS DANOS. 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA 

QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. 1. Sentença que indeferiu a petição inicial, e julgou 

extinta, sem julgamento do mérito, a ação de indenização securitária 

movida pelo apelante. Reforma. 2. Imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH). Contratação de seguro devidamente demonstrada 

nos autos. Obrigatoriedade. 3. Inépcia da petição inicial não verificada. 

Exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Indicação dos 

danos verificados no imóvel. Necessidade de perícia para exata apuração. 

4. Falta de comunicação do sinistro à seguradora que não afasta o 

interesse de agir. 5. Hipótese de admissibilidade da petição inicial e regular 

processamento do feito. 6. Apelação do autor provida. (TJ-SP - APL: 

00028529420118260136 SP 0002852- 4.2011.8.26.0136, Relator: 

Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 8/01/2014, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 30/01/2014) [g.n.] Desta forma, a ausência de 

comprovação da comunicação é fato juridicamente relevante para evitar a 

mora da seguradora, mas não impede o pleito de judicial de cobertura. 

Assim, REJEITO a preliminar arguida pela Seguradora ré. Superada a fase 

de preliminares, passo à análise do mérito da presente demanda. DO 

MÉRITO É preciso enfatizar que o contrato avençado encontra-se 

amparado pela Lei 8.078/90, ou seja, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que, por sua vez, é regido por diversos princípios, dentre os 

quais, o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, pelo qual 

“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável 

ao consumidor” (art. 47, CDC). Em outras palavras, cabe afirmar que o 

Código de Defesa do Consumidor, em atenção à vulnerabilidade deste na 

relação de consumo, impõe ao intérprete que confira às cláusulas 

contratuais interpretação no sentido de que resguarde os interesses da 

parte mais frágil, em detrimento dos interesses da outra parte mais forte. 

Desse modo, busca-se, convergir todo o sistema legal de proteção ao 

consumidor para se atingir um maior equilíbrio nas relações entre 

fornecedores e consumidores, em uma harmonização dos interesses dos 

participantes, em especial atenção a necessidades da parte 

hipossuficiente, que é o consumidor. Portanto, aplica-se, o CDC, em 

especial o regramento de que as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), 

mormente em se tratando de contrato de adesão, como é a hipótese dos 

autos. Pois bem. A parte ré alega que o financiado possuía seguro 

prestamista da Cardif, conforme certificado 1106364247 com vigência de 

01/04/15 a 01/04/17, tendo ocorrido o óbito em 10/02/2018 e a família 

encaminhou a documentação para iniciar a abertura do sinistro. Disse 

também que, segundo informações da seguradora, não foi aberto sinistro 

e não houve envio de documentação à seguradora. A ré ressalta que a 

parte autora ligou para a BV Financeira para dar entrada no seguro, porém 

disse esta não ser seguradora e sim fornecedora de crédito. Do contexto 

probatório, restou incontroverso a existência de contrato de seguro 
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firmado pelo “de cujus” EDIMOR TUZZI falecido em 03.10.2015, conforme 

certidão de óbito (Id 15658784). É cediço que contrato em tela foi 

avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de 

indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva 

consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja 

obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as 

informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a 

seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização 

devida no lapso de tempo estipulado, condições gerais estas previstas no 

art. 757 e seguintes do Código Civil. Ressalte-se que os pressupostos do 

contrato de seguro são a cobertura de evento futuro e incerto capaz de 

gerar dano ao segurado, cuja mutualidade está consubstanciada na 

reparação imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo 

de suportar este risco para a seguradora. Não obstante afirmação de que 

não fora informado do sinistro em questão, não se tem como penalizar o 

segurado com a drástica sanção de perda do direito à indenização pela 

simples ausência de comunicação imediata do sinistro, até porque o ônus 

é da parte que afirma o fato positivo, ou seja, daquela que afirma a 

inexistência da comunicação do sinistro falha indicada. Nesse sentido é a 

jurisprudência pátria, ao afirmar que “A prova de um fato negativo é de 

extrema dificuldade” (TJ/RJ; Ap. Cív. n.º 2003.001.24108; Rel. Des. 

Laerson Mauro), devendo ainda se lembrar que o “Fato negativo cujo ônus 

cabe à parte contrária positivar, estando em seu poder o procedimento 

administrativo ” (STJ; 2ª Turma; Resp nº 493881/MG; Rel. Min. Eliana 

Calmon). Não há, pois, dúvidas que neste caso devia a parte ré fazer a 

prova de que não houve o requerimento do sinistro, não obstante a parte 

autora em sua inicial afirma as tratativas e a documentação trazida 

conduzem a verossimilhança de que os autores, efetivamente, informaram 

sobre o sinistro em questão. De outro norte, não trouxe a ré qualquer 

documento hábil para tal fim. Dessa forma não há como acolher a tese 

defensiva de negativa de pagamento da indenização securitária, sendo a 

indenização contratada é medida que se impõe, pois não demonstrado 

qualquer agravamento do risco, devendo ser cumprida a obrigação 

assumida pela seguradora. Ultrapassada a questão da cobertura, 

necessária a análise dos beneficiários do seguro contratado. No caso em 

tela, verifica-se que há indicação expressa no negócio jurídico acerca dos 

beneficiários do seguro contratado, especificamente os artigos 792 e 793 

do CC/02, que dizem: “Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária. (...) Art. 793. É válida a instituição do companheiro 

como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado 

judicialmente, ou já se encontrava separado de fato”. Relativamente ao 

valor da apólice, o valor do capital segurado da cobertura de morte será 

aquele estipulado pelas partes, em expressão da moeda corrente 

nacional, no momento da contratação do seguro, devendo constar da 

respectiva proposta de contratação e na apólice. A proposta de 

contratação colacionada aos autos prevê, em caso de morte, o pagamento 

do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e 

respectivos encargos, no limite de R$ 25.000,00 pagos à vista. Ademais, 

entendo que a parte requerida deve devolver os valores pagos pela parte 

autora após o falecimento do Sr. Edimor Tuzzi, haja vista que, em que 

pese a negativa da parte requerida, não se vê má-fé. Destaque-se que 

nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC permite a repetição do 

indébito apenas quando for comprovada má-fé. Nesse sentido, trago o 

seguinte julgado: “SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Sentença que 

condenou a ré a restituir o valor pago a título de seguro – Insurgência da 

autora - Necessidade de que a instituição financeira restitua a quantia 

paga a título de seguro acrescida do reflexo da referida importância nos 

juros do contrato, a ser apurado em liquidação de sentença – RECURSO 

PROVIDO NESSA PARTE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – 

Pretensão de devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente – 

Descabimento – Hipótese em que, ausente prova de má-fé da instituição 

financeira, a devolução deverá se dar de forma simples – RECURSO NÃO 

PROVIDO NESSA PARTE. (...) RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. (TJSP; 

Apelação Cível 1002481-56.2019.8.26.0032; Relator (a): Renato Rangel 

Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Araçatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de 

Registro: 04/10/2019)” Em relação ao pedido de condenação em danos 

morais, nota-se que a parte requerida de fato provocou macula a parte 

autora, tendo em vista que desobedeceu ao contrato de adesão criado por 

ela mesmo, o que fere as prerrogativas da parte autora como consumidora 

dos serviços oferecidos pela requerida, bem como inobservou a boa-fé no 

cumprimento dos contratos. Conquanto, como consta nos autos o contrato 

firmado foi desobedecido pelos requeridos, causando grandes dores de 

cabeça para a parte autora, visto que o seguro prestamista teria como 

único objetivo cobrir o contrato de financiamento, caso o segurado viesse 

a óbito antes do pagamento integral dele. Ocorre que os requeridos se 

negaram a cumprir o acordo, ocasião em que os herdeiros – ora 

requerentes – tiveram que assumir o pagamento das parcelas, 

configurando assim um tremendo inoportuno aos requerentes. Nessa linha 

de intelecção, cabe à parte requerida indenizar aos requerentes, vez que 

desrespeitou o contrato firmado com o Sr. Edimor Tuzzi, atribuindo ao 

autor o pagamento de parcelas que ela mesma deveria assumir. Nesse 

ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o 

“quantum” indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte 

requerente. A indenização por dano moral objetiva compensar a mácula 

sofrida e tem caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser 

levada em consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor, 

de modo que a indenização sirva para desestimular a prática do ato 

danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em patamar 

exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe de punir, 

representa verdadeiro prêmio ao causador do dano. Realmente, trata-se 

de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a 

doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e 

seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização 

por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, 

tendo, sim, conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e 

penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do 

voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS). Assim, deverá a parte 

demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando 

indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que entendo compatível com os transtornos causados a parte 

autora. Desse modo, verifico que a presente demanda merece provimento, 

vez que comprovada a boa-fé da parte autora e sendo procedente ainda o 

pedido de condenação da parte requerida em indenização por danos 

morais. DISPOSITIVO Pelo exposto: 1) Com fundamento no artigo 487, inc. 

I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para condenar 

aos requeridos Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento E Investimento 

e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A a assumir o pagamento do 

contrato de Id. 15658782; 2) CONDENO os requeridos Bv Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento E Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência 

S/A, solidariamente, a restituírem de forma simples ao autor os valores 

pagos desde o falecimento do Sr. Edimor Tuzzi (outubro de 2015), em 

relação ao contrato ora discutido, quantia esta que deverá ser corrigida 

monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e 

sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe 

de 1% (um por cento ) ao mês até a data do efetivo pagamento. 3) 

CONDENO os requeridos Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento E 

Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, solidariamente, ao 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 

1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

pagamento da primeira parcela após o falecimento do Sr. Edimor Tuzzi 

(outubro de 2015), bem como, a correção monetária com reajuste pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação 

da sentença. Em razão da sucumbência mínima, CONDENO os requeridos 

Bv Financeira S/A – Crédito, Financiamento E Investimento e Cardif do 

Brasil Vida e Previdência S/A ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 2º c/c art. 

86, parágrafo único, ambos do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, valor este que deverá ser devidamente atualizado. 

Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 

24 de março de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000969-64.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI MARIA TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CARGNELUTI PIT OAB - MT11842/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos. Tratam os presentes autos de pedido de alvará judicial para 

levantamento de valores, proposto por Silvani Maria Tirloni em face do 

INSS Conforme se infere nos autos, a requerente é filha de Jandir Tirloni, 

falecido em 20/09/2018 e de Santina Tirloni, falecida em 01/05/2019. 

Relatou ainda que, na data do dia 09/11/2018 foi protocolado na Agência 

do Instituto Nacional do Seguro Social da cidade de Água Boa/MT, a 

Concessão do Benefício da Pensão Por Morte em que era a beneficiária do 

benefício a mãe da requerente a Sra. Santina Tirloni que era casada com o 

seu falecido pai. Aduziu que no decorrer da tramitação do Processo 

administrativo da Pensão Por Morte, a mãe da requerente acabou 

falecendo, sendo que somente foi finalizado o Processo Administrativo e 

deferido o benefício da Pensão Por Morte na data do dia 28/06/2019, 

posteriormente cessado em razão do óbito daquela. No mais, a parte 

autora pugna pela autorização para levantamento de valores. Com a inicial 

vieram documentos. O Ministério Público manteve-se silente. É o relatório. 

Fundamento. Cuidam os presentes autos de pedido de alvará judicial 

proposto por Silvani Maria Tirloni, onde esta requer autorização para 

levantamento de créditos da Pensão Por Morte correspondente ao período 

de 20/09/2018 à 30/04/2019. Em análise aos autos, verifico a possibilidade 

de deferimento do pedido. Isso porque parentesco da requerente 

encontra-se devidamente demonstrado nos autos (Id. 23170500), assim 

como a renúncia dos demais herdeiros (Id.23170526). É de se atentar para 

o fato de que cabe ao juiz julgar o processo pelos elementos e 

documentos constantes dos autos, e a parte autora merece ser atendida 

em suas solicitações, pois pelos documentos juntados, evidencia a 

credibilidade suas alegações. Dispositivo. Ante o exposto, DETERMINO a 

expedição de alvará judicial em favor da requerente SILVANI MAIA 

TIRLONI para proceder o saque do valor integral dos créditos referente ao 

período de 20/09/2018 à 30/04/2019 de que é titular a sua finada mãe, Sra. 

Santina Tirloni, tendo como destinatário do referido alvará, a mencionada 

autarquia de direito público. No mais, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 3º, 

da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Entretanto, este juízo poderá revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado. Expeça-se o 

competente alvará em favor da requerente, de acordo com os dados 

fornecidos. Após, com o cumprimento de todas as formalidades legais, 

arquive-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 24 de março de 

2020 Conrado Machado Simão Juiz de Direito

2ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000638-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RAMOS PESSOA DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH 

(IMPETRADO)

CHARLES JEREMY ALMEIDA CASTRO (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000638-19.2018.8.11.0029. 

IMPETRANTE: LUCIA RAMOS PESSOA DE SOUSA IMPETRADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH, 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO AUTORIDADE COATORA: CHARLES JEREMY 

ALMEIDA CASTRO 1. Trata-se de Mandado de Segurança Individual 

impetrado por LUCIA RAMOS PESSOA DE SOUSA, em face de ato 

praticado pelo diretor da cadeia pública de Canarana/MT, CHARLES 

JEREMY ALMEIDA CASTRO e pelo secretário adjunto de administração 

penitenciaria – SAAP/SEJUDH, EMANOEL ALVES FLORES. Segundo 

consta, a impetrante é servidora pública estadual da SEJUDH, onde exerce 

o cargo efetivo de agente penitenciário, matrícula nº 233446, atualmente 

lotada na Cadeia Pública de Canarana/MT e é casada com Marcilon Pereira 

de Souza, também servidor público estadual, há 35 (trinta e cinco) anos, 

onde exerce o cargo de escrivão da Polícia Judiciária Civil. Ocorre que, em 

18.04.2018 seu esposo foi removido de ofício, a interesse da 

Administração Pública, para a Delegacia Regional de Barra do Garças/MT, 

através da Portaria 34/2018/DPJCI, o que motivou a mudança do casal 

para o Município. Com a remoção, a impetrante formulou pedido de 

remoção junto aos impetrados, contudo, teve o pleito indeferido, com base 

no baixo número de servidores na unidade. Diante disso, pugna, 

liminarmente, pela expedição de ofício às autoridades coatoras, a fim de 

suspender o ato lesivo que ensejou o pedido, assegurando o direito de 

remoção da servidora e, no mérito, a confirmação da liminar, para tornar 

definitiva a remoção da servidora para a Cadeia Pública de Barra do 

Garças/MT. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial postergou a 

análise liminar e determinou a notificação das autoridades coatoras para 

prestar informações (ID 17078234). As autoridades coatoras prestaram 

informações, aduzindo que não existe direito líquido e certo, de modo que 

a segurança deve ser denegada (ID 20570397). O Ministério Público se 

manifestou pela concessão da segurança (ID 25629843). Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 2. De início, vale destacar as 

premissas normativas que disciplinam a pretensão inicial. Nesse contexto, 

o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação repetida pelo art. 1º da Lei 

12.016/2009, enuncia: LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou 

"habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Em complemento, o art. 23 da Lei 

12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito de requerer mandado de 

segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da norma constitucional 

extrai-se que o mandado de segurança é instrumento apropriado para 

proteger direito líquido e certo. Em análise ao caso em tela, a impetrante 

explica que é servidora pública estadual da Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, onde exerce o cargo efetivo de 

agente penitenciário, matrícula nº 233446, atualmente lotada na Cadeia 

Pública de Canarana/MT e é casada com Marcilon Pereira de Souza, 

também servidor público estadual, há 35 (trinta e cinco) anos, onde exerce 

o cargo de escrivão da Polícia Judiciária Civil. Contudo, em 18.04.2018 seu 

esposo foi removido de ofício, a interesse da Administração Pública, para 

a Delegacia Regional de Barra do Garças/MT, através da Portaria 

34/2018/DPJCI, o que motivou a mudança do casal para o Município. Com a 

remoção, a impetrante formulou pedido de remoção junto aos impetrados, 

mas teve o pleito indeferido, com base no baixo número de servidores na 

unidade. Diante disso, requer a suspensão do ato lesivo que ensejou o 

pedido, assegurando o direito de remoção da servidora para a Cadeia 

Pública de Barra do Garças/MT. Pois bem. Alega a autoridade coatora que 

a remoção a pedido do servidor é ato discricionário, sujeito à conveniência 

e oportunidade da Administração Pública e somente será deferida por 

motivo de saúde do servidor ou de seus dependentes, condicionada a 

apresentação de laudo pericial e existência de vagas, o que não é o caso 

dos autos. Contudo, as alegações não prosperam. Os argumentos da 

autoridade coatora se baseiam na Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto 

dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, especialmente no 

Capítulo IV, Seção I, onde trata da remoção. O art. 51 disciplina que a 

remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação 

existente em cada órgão, nas hipóteses de uma para outra repartição do 

mesmo órgão ou entidade; ou de um para outro órgão ou entidade, desde 

que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor 

removido. Vejamos: Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor, a 

pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de 

sede, observada a lotação existente em cada órgão: I - de uma para outra 
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repartição do mesmo órgão ou entidade; II - de um para outro órgão ou 

entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira 

específica do servidor removido. § 1º A remoção a pedido para outra 

localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou 

dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido 

pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de 

Administração - SAD, bem como à existência de vaga. § 2º A remoção 

para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser 

devidamente fundamentada. Como se percebe, o artigo trata da remoção 

por motivo de saúde e aquela baseada no interesse público, não havendo 

qualquer menção quanto à possibilidade de remoção para 

acompanhamento de cônjuge. Diante da lacuna na Lei Complementar nº 

04/90, deve ser aplicada a Lei nº 8.112/90, que disciplina o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, nos termos do 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos 

autos, que os requisitos para o deferimento da remoção estão 

preenchidos, havendo direito líquido e certo do servidor. A revisão desse 

entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor do 

enunciado sumular 7 do STJ. 2. Silente o Estatuto dos Servidores 

Estaduais quanto ao direito de remoção, aplica-se subsidiariamente o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e 

das Fundações Públicas Federais, Lei 8.112/1990. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no REsp 1233201/MA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011) A 

Lei nº 8.112/90 prevê em seu art. 36 a possibilidade de remoção do 

servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor 

público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da 

Administração. Vale frisar, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já decidiu no sentido de que no caso de remoção para 

acompanhamento de cônjuge, o Estado deve proteger a unidade familiar, 

fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos 

cônjuges, senão vejamos: REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE 

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – 

POLICIAL CIVIL – REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – 

OBSERVÂNCIA DO ART. 159, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 407/2010 – ART. 226, DA CRFB/88 – 

REMOÇÃO DO CÔNJUGE OCORRIDO EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE 

DA ADMINISTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos casos em que a 

remoção do cônjuge não ocorre a pedido, mas, exclusivamente no 

interesse da Administração, o Estado deve proteger a unicidade familiar, 

fazendo o que estiver ao seu alcance para evitar a separação dos 

cônjuges , evitando o afastamento do convívio familiar direto e diário. (N.U 

0027629-28.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, 

Publicado no DJE 12/04/2018) Desta forma, o pleito formulado pela 

impetrante é perfeitamente cabível, dadas as condições em que ocorreu a 

remoção de seu cônjuge, exclusivamente por interesse da Administração. 

3. Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que 

seja procedida a remoção da servidora LUCIA RAMOS PESSOA DE 

SOUSA para a Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, em razão da 

remoção de seu cônjuge por exclusivo interesse da Administração 

Pública. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com a resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e verba honorária, pois incabíveis por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 512 do STF). Após 

o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. Canarana/MT. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-62.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI DOS SANTOS LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000607-62.2019.8.11.0029. INTERESSADO: MIRACI DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. 

Recebo o Recurso interposto. INTIME-SE a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, após, com ou sem 

manifestação, REMETA-SE para a Turma Recursal. CUMPRA-SE. Às 

providências. Conrado Machado Simão Juiz de Direito CANARANA, 23 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-39.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE F. A. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MEIRELLES TROVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001100-39.2019.8.11.0029. REQUERENTE: MICHELINE F. A. DE OLIVEIRA 

- ME REQUERIDO: BARBARA MEIRELLES TROVO Vistos, Dou a ré por 

intimada, no termos do CPC, QUE SEGUE: art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. CERTIFIQUE-SE eventual trânsito em julgado, após, 

manifeste-se a parte autora em 05 (cinco) dias quanto ao prosseguimento, 

sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE CANARANA, 9 de março de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-88.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RIBEIRO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

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

 

PROCESSO n. 1000215-88.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

RIBEIRO SARAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRENNO DE 

PAULA MILHOMEM POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação 1 Juizado de Canarana Data: 07/05/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., 

Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000981-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARTILENE ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO ARAUJO OAB - MT14564/O-O (ADVOGADO(A))

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000981-30.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: MARTILENE ALVES FERREIRA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra decisão que declarou preclusa sua 

manifestação quanto aos valores executados. Alega para tanto 

contradição, uma vez que o valor recebido não atende aos termos do 

acordo entabulado entre as partes. Intimada a manifestar, a parte 

embargada apresentou impugnação às fls. 276/281. Em ofício de fls. 

289/290, a autarquia embargante informou o cumprimento da ordem 

judicial, implantando o benefício previdenciário. A parte embargada, por 

sua vez, reiterou os argumentos já lançados em sede de impugnação (fls. 

291/294). Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu intuito é, 

evidentemente, modificar a decisão guerreada e não de ver sanada 

suposta omissão. Com efeito, é importante frisar que os embargos de 

declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou 

rediscussão da decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à parcial 

procedência, deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. Nesse 

sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OBSCURIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. CAUSA. VIA 

RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. ACÓRDÃO. 

PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração 

representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, 

contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, sob a alegação 

de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o reexame do 

acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses discutidas 

nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo analítico, o 

acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses processuais 

eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção não tem 

competência para esclarecer omissão a respeito do momento processual 

a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido apenas no 

acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em consideração que a 

Seção sequer conheceu dos embargos de divergência. 4. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, EDcl nos EREsp 1035444 

AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/05/2015 – sem grifo 

no original) Ademais, ressalta-se que o embargante foi devidamente 

intimado para que manifestasse acerca dos valores postulados em sede 

de cumprimento de sentença, de acordo com a regra do art. 535 do Código 

de Processo Civil, tendo deixado transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação (vide certidão de fl. 239). Portanto, dúvidas não há que a 

discussão apresentada neste momento está, há muito, preclusa. Todavia, 

a parte da questão processual, vê-se que do acordo homologado por este 

juízo, consta que o pagamento se daria a partir da data de 2.3.2018, com 

defasagem de 5% (cinco por cento) do valor devido a título do benefício 

previdenciário, que correspondia naquele momento à quantia mensal de 

1.216,18 (mil duzentos e dezesseis reais dezoito centavos). Portanto, não 

há que se falar em excesso no cumprimento de sentença, uma vez que o 

valor ali apontado, por óbvio, diz respeito ao montante devido em cada 

parcela do benefício previdenciário. Logo, sem desnecessárias delongas, 

não há que se falar em enriquecimento ilícito, já que os valores cobrados 

respeitam os comandos do acordo entabulado entre as partes. 

CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, 

contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem 

erros materiais que demandem correção, conheço dos embargos opostos 

e nego-lhes provimento. Com o trânsito em julgado da decisão, cumpra-se 

integralmente a decisão anterior (fl. 270), com o pagamento dos valores 

referentes ao(s) alvará(s) de levantamento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001484-17.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO LONDRINA NORTE SHOPPING 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL GUERIOS NETTO OAB - PR36357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSTARDA GRILL - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO SANCHES JABUR (REQUERIDO)

JULIANA PORTO VIEIRA JABUR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da avaliação 

realizada nos autos, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 

(trinta) dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000289-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA LINA DOS SANTOS VILELA FRATARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VILELA FRATARI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o trânsito em 

julgado da sentença, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000147-56.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo providenciar o depósito complementar da 

diligência, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, 

a carta precatória será devolvida, independentemente de cumprimento 

(art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100999 Nr: 8-92.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez.Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

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

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 
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responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101533 Nr: 260-95.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho o pedido de liquidação, o que faço para fixar 

como devido o valor de R$ 57.090,38 (cinquenta e sete mil noventa reais e 

trinta e oito centavos), devendo ser atualizado desde o ajuizamento da 

ação e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação. Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

do processo referentes à fase de liquidação, nos termos do art. 86, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por ora, deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, que terão cabimento apenas na fase de 

cumprimento da sentença e na hipótese do art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83276 Nr: 2539-25.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILENE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, Código de Processo Civil), 

ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do Código de 

Processo Civil.Publique-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000357-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA BASILIO DA SILVA (REU)

LEONILDO ANTONIO DAS NEVES (REU)

WIRYS ATAIDES DA SILVA (REU)

NERINDO FERREIRA DE JESUS (REU)

ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000357-78.2018.8.11.0024. AUTOR(A): JOSE NEVES DA SILVA REU: 

JUCELIA BASILIO DA SILVA, WIRYS ATAIDES DA SILVA, ADERSON 

ATAIDES DA COSTA FILHO, NERINDO FERREIRA DE JESUS, LEONILDO 

ANTONIO DAS NEVES Vistos, etc. Nos termos dos arts. 485, § 7° e art. 

331, caput, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão recorrida 

pelos seus próprios fundamentos. Cite-se a parte ré, para que, no prazo 

legal, apresente contrarrazões (art. 331, §1°, do CPC). Após, remetam-se 

os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a quem 

caberá, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, 

processar e verificar a admissibilidade do recurso de apelação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1001111-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BOMFIM DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001111-83.2019.8.11.0024. AUTOR(A): PAULO ROBERTO BOMFIM DE 

JESUS REU: THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Trata-se embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO BONFIM 

DE JESUS contra sentença proferida por este juízo que indeferiu a petição 

inicial. Alega o embargante que a decisão seria contraditória, uma vez que 

parcela da jurisprudência admite o ajuizamento de ação popular 

postulando a condenação nas sanções previstas na Lei de Improbidade 

Administrativa. Certificada a tempestividade dos embargos, vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os argumentos da parte 

autora, conclui-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e não 

de ver sanada suposta omissão. Com efeito, é importante frisar que os 

embargos de declaração têm a finalidade de integração e não substituição 

ou rediscussão da decisão, razão pela qual, a irresignação quanto à 

parcial procedência, deverá ser veiculada por meio de recurso próprio. 

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência: “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OBSCURIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. CAUSA. VIA 

RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. ACÓRDÃO. 

PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração 

representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, 

contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, sob a alegação 

de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o reexame do 

acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses discutidas 

nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo analítico, o 

acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses processuais 

eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção não tem 

competência para esclarecer omissão a respeito do momento processual 

a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido apenas no 

acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em consideração que a 

Seção sequer conheceu dos embargos de divergência. 4. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, EDcl nos EREsp 1035444 

AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2015 – sem grifo 

no original) DISPOSITIVO Diante do exposto, por não vislumbrar 

obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, assim como por 

não existirem erros materiais que demandem correção, conheço dos 

embargos opostos e nego-lhes provimento. Cumpra-se integralmente a 

sentença prolatada nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, Impugnar a Contestação apresentada nos autos, no prazo 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001359-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO COIMBRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, no prazo de 15 dias, Impugnar a Contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002149-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes atos, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através do(a) advogado(a) 

para querendo, Impugnar a Contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000950-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000950-73.2019.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DOS 

SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES 

Em que pese a certidão de ID n. 28655264, ficou consubstanciado em 

audiência (ID n. 25607054) que o processo deveria ser encaminhado à 

Defensoria Pública e em seguida, para o MPE para manifestação na forma 

do artigo 752, §º 1 do CPC. Todavia, verifica-se que o feito não foi 

remetido ao MP antes da conclusão. 1 - Diante disso, REMETA-SE o feito 

para o Ministério Público, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 2 - 

Em seguida, ENCAMINHE-SE imediatamente o processo concluso para 

prolação de sentença. 3 - CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 

de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002697-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PINTO DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO 1 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). No mesmo 

prazo, a requerida poderá encaminhar a este Juízo cópia integral do 

processo administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício. 2 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Chapada 

dos Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-61.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FILHO NEVES MASCARENHAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000082-61.2020.8.11.0024. EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ADRIANO FILHO NEVES 

MASCARENHAS 1 - Considerando que a sentença que a parte exequente 

busca executar foi proferida pelo juízo da Primeira Vara (Código 79586), 

nos termos do artigo 516, inciso II do CPC e decisão de ID n. 28489322, 

REMETA-SE o presente feito ao juízo da Primeira Vara, conforme já 

determinado em despacho anterior. 2 - CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000407-36.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES PANIAGO BASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANNI BANEGAS ALVES - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILHENA/RO (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000407-36.2020.8.11.0024. REQUERENTE: EURIDES PANIAGO BASSI 

REQUERIDO: GEOVANNI BANEGAS ALVES - ME 1 – Considerando que já 

foi concedida a gratuidade à parte autora pelo juízo deprecante, atendidos 

os requisitos formais, CUMPRA-SE a presente carta precatória, como 

deprecado, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC[1]. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta, por meio 

eletrônico, encaminhando os dados para futuros pedidos de informações. 

4 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes, DEVOLVA-SE, 

procedendo-se as baixas de praxe. 5 – CUMPRAM-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito [1] 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido 

recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento. 
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Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002755-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO 1 – Considerando que a 

autarquia demanda, mesmo antes de citada já apresentou contestação e 

ante à impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, este juízo deixa de designar audiência 

de conciliação. 2 – Tendo em vista que o réu alegou em sua contestação 

(ID n. 28960034) fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 3 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000567-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000567-32.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 1 - Considerando que os embargos 

à execução opostos pela parte executada foram recebidos sem o efeito 

suspensivo requerido, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da presente 

execução, sob pena de arquivamento do feito. 2 - Após, CONCLUSOS. 

Chapada dos Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-93.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARCIANA DE LIMA (AUTOR(A))

JOVEM BENEDITO PINHO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

JUCILENE CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JULIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

JUILSON CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Diante da decisão 

proferida em sede de agravo de instrumento (id. 27495949), que 

concedeu efeito suspensivo à decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça ao autor Juilson Cruz de Oliveira e determinou o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, este 

Juízo RECEBE a petição inicial e dá regular processamento ao feito. 2 

-Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos 

Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001124-82.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE NAYARA DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKO HITHER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001124-82.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: REGIANE NAYARA DE 

SIQUEIRA EXECUTADO: MAYKO HITHER DA SILVA 1 – Considerando a 

informação apresentada pela exequente, de que o executado teria 

efetuado o pagamento de parte do débito, com a juntada de novo cálculo 

da execução (id. 28808219), INTIME-SE a parte executada para pagar o 

débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, ex vi do artigo 911 do CPC. Vale ressaltar que, na hipótese de 

impugnar o cálculo apresentado, o executado deverá acostar aos autos o 

demonstrativo da quantia que entende devida, sob pena de não 

conhecimento do pedido e prosseguimento da execução. 2 – Na hipótese 

de inércia da parte executada, CONCLUSOS para análise do pedido de 

prisão civil do executado. 3 - CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 

25 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002698-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA LEONORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002698-43.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MILITINA LEONORA DA SILVA 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 1 – Uma vez preenchidos os 

pressupostos dispostos no artigo 319 do CPC, este Juízo RECEBE a inicial. 

2 – DEFERE-SE o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, com base 

no artigo 98 do CPC/2015. 3 – Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 1/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, este Juízo DEIXA de 

determinar a designação de audiência de conciliação. 4 – CITE-SE a parte 

requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e 

seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também poderá manifestar 

quanto à perícia realizada e juntar ao feito cópia do processo 

administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, 

conforme art. 1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ. 5 

– Contestada a ação, INTIME-SE a parte requerente para impugnação e 

manifestação acerca do laudo socioeconômico no prazo de 15 dias. 6 – 

Por fim, venham os autos CONCLUSOS. 7 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 15 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-83.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LENE TEIXEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000087-83.2020.8.11.0024. EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ROSANGELA LENE TEIXEIRA 

DE ALMEIDA 1 - Considerando que a sentença que a parte exequente 

busca executar foi proferida pelo juízo da Primeira Vara (Código 76330), 

nos termos do artigo 516, inciso II do CPC e decisão de ID n. 28489322, 

REMETA-SE o presente feito ao juízo da Primeira Vara. 2 - CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002388-37.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, apresentar nos autos 

Impugnação à Contestação, no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000548-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO CUMPRA-SE o despacho 

anterior. Às providências. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-25.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do(a) 

advogado(a) para, querendo, apresentar nos autos Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002660-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO BOM DESPACHO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1002660-31.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Rural 

(Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MANOEL DO BOM DESPACHO E SILVA Endereço: PEDRA PRETA, S/N, 

ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

RUA BATISTA DAS NEVES, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-190 FINALIDADE: PROCEDER INTIMAÇÃO da parte autora, por meio 

do(a) advogado(a) para, querendo, apresentar nos autos a Impugnação à 

Contestação, no prazo de 15 dias, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 25 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001682-54.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BALBINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do advogado 

para, querendo, apresentar nos autos Impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87355 Nr: 4456-79.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel de Campos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – A parte autora/exequente pugnou pela citação por edital da parte 

ré/executada, uma vez que foram infrutíferas as tentativas de localização.

No ponto, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital, uma vez que a 

parte autora/exequente não comprovou ter esgotado todos os meios 

extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada/executada.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 Afinal, a citação por edital é exceção no ordenamento jurídico e somente 

deve ser adotada nos casos expressamente previstos para o seu 

cabimento.

2 – Logo, INTIME-SE a parte autora/exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, diligenciar na busca do endereço da parte 

demandada/executada ou pugnar o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação.

4 – Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 2327-38.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulino Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João José da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Jose Noga - OAB:OAB/MT 

3.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 - Considerando os documentos novos juntados pela parte autora, 

INTIME-SE a parte requerida para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito.

2 - Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74640 Nr: 2232-08.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Azevedo de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo CONFIRMA a liminar deferida e JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do 

benefício de salário maternidade à autora REGIANE AZEVEDO DE ABREU, 

no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e 

vinte dias), em razão do nascimento de seus filhos Nicholas de Abreu de 

Paula e Jhonatan de Abreu de Paula em 05.03.2014.Para a data de início 

do benefício, FIXA-SE a data de entrada do pedido administrativo de 

concessão do benefício, em 20.10.2014, conforme comunicação de 

decisão anexa à inicial, sendo que os valores devidos deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO com resolução de mérito o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENA-SE o 

INSS em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Art. 85, §3°, I, 

CPC/2015 e Súmula 111 STJ). bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Deixa-se de 

determinar a remessa necessária deste feito, pois, a despeito da sentença 

ser ilíquida, o proveito econômico do direito reconhecido nitidamente será 

inferior ao disposto no art. 496, §3°, I do CPC/2015.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74952 Nr: 2388-93.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Felismino Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MENDES MIRANDA 

DE BRITTO - OAB:OAB/MT 20.189-A, Mayara Bendô Lechuga Goulart 

- OAB:20191/A, NAYRA MARTINS VILALBA - OAB:OAB/MT 20.190-A

 SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por JOÃO FELISMINO BISPO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Proferida sentença de procedência pelo Juízo (ref. 39), foi certificado o 

trânsito em julgado (ref. 50) sem interposição de recurso pelas partes.

A parte executada informou o cumprimento da sentença (ref. 48).

Após, a parte exequente pugnou pela transferência da quantia depositada 

(ref. 53).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese.

 Fundamenta-se. Decide-se.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, conforme depósito 

juntado aos autos (ref. 48).

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE a transferência do valor judicial efetivado ao Fundo de 

Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, 

na forma pleiteada pela parte exequente (ref. 53).

Após, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, acerca do levantamento de 

valores.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002460-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMAR FERNANDES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE SOUZA NEVES (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002460-24.2019.8.11.0024. AUTOR(A): IDIMAR FERNANDES DE ASSIS 

REU: EMERSON DE SOUZA NEVES 1 - Trata-se de ação de reintegração 

de posse c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada 

ajuizada por IDIMAR FERNANDES DE ASSIS em face de JOÃO 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, HELDER DIAS CORRÊA, EMERSON DE SOUZA 

NEVES e demais OCUPANTES DESCONHECIDOS, ambos qualificados no 

processo. Estando presentes os requisitos dispostos no artigo 562 do 
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Código de Processo Civil, este juízo RECEBE a emenda à petição inicial, 

com a retificação do valor da causa (ID n. 28276194). 2 - No caso em 

apreço, os argumentos expostos na exordial e os documentos juntados 

não permitem, de plano, uma compreensão segura da controvérsia de 

índole possessória, uma vez que, embora demonstrada a propriedade, não 

restou comprovado de plano que o autor detinha a posse do imóvel na 

época do alegado esbulho, tampouco informou a data do esbulho 

praticado, em tese, pelos requeridos. Desta feita, para melhor análise do 

pedido da tutela de urgência, DETERMINA-SE a realização de constatação 

por meio de Oficial de Justiça, que deverá deslocar-se até o local do litígio 

em busca de informações e, se possível, fotografar eventuais sinais de 

ameaça e/ou esbulho, contatando vizinhos e pessoas próximas no sentido 

de apurar a posse da parte autora, a existência de ameaça e/ou violência 

a essa posse, a data de início da ameaça e/ou esbulho e quem seriam os 

seus responsáveis, indagando, inclusive, acerca do conhecimento dos 

requeridos indicado pela parte, tudo em busca de subsidiar o juízo de 

informações para proferir decisão. 3 – Apresentado o auto de 

constatação, RETORNE o processo concluso. 4 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães, 24 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000349-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE CRUZ DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000349-67.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ROSINETE CRUZ DE PINHO 

REQUERIDO: I. C. D. P. Como aduzido pelo parquet, infere-se 

imprescindível à análise da causa a realização de prova pericial na pessoa 

a ser interditada, conforme determina o art. 753 do CPC. 1 – Desta feita, 

este Juízo NOMEIA a psicóloga do Juízo para a realização de laudo 

pericial. O laudo consistirá na averiguação da condição psicológica do 

interditando, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas, devendo responder aos seguintes quesitos deste 

juízo: a) Sofre o(a) interditando(a) das faculdades mentais? b) Se 

afirmativo, pode-se precisar a natureza e causa? c) Se afirmativo, é de 

caráter provisório ou permanente? d) Se provisório, pode o(a) 

interditando(a) gerir sozinho sua pessoa? e) Se afirmativo, qual é a 

limitação de capacidade do(a) interditando(a) para gerir seus interesses? 

2 – O laudo deverá ser realizado no prazo de 15(quinze) dias, podendo 

pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, 

justificando por escrito essa situação, para apreciação judicial. O laudo 

pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais 

haverá necessidade de curatela, nos termos do §2º do artigo 753 do CPC. 

Advirta-se à perita nomeada de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados. 3 - Aportado o laudo, 

MANIFESTEM-SE as partes e o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) 

dias. 4 – Em seguida, com ou sem manifestação das partes, retornem os 

autos CONCLUSOS. 5 - CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000991-40.2019.8.11.0024. REQUERENTE: JAMES MORAES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JOAO APARECIDO DOS SANTOS 1 - Por se tratar de pedido 

de substituição de curatela, deve se observar as reais condições do 

interditado bem como dos cuidados realizados pela parte requerente. 

Assim, este juízo ACOLHE o pedido do Ministério Público de ID n. 4175421. 

2 - Desta feita DETERMINA-SE a realização de estudo psicossocial, pela 

equipe multidisciplinar desta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de que se observe ‘in loco’ a situação do interditado e se a autora possui 

aptidão física, moral e financeira para deter a curatela. 3 – Outrossim, 

INTIME-SE a parte autora para juntar ao processo cópia de seus 

documentos pessoais no prazo de 15 (quinze) dias. 4 – Com o decurso do 

prazo, retorne o processo CONCLUSO. 5 - Cumpra-se com URGÊNCIA. 

Chapada dos Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. S. (AUTOR(A))

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

L. H. D. S. S. (AUTOR(A))

ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000143-53.2019.8.11.0024. AUTOR(A): A. C. D. S. D. S., M. E. D. S. S., L. 

H. D. S. S., ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS REU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Trata-se de Ação de Pensão por Morte ajuizada 

por ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE SIQUEIRA, MARIA EDUARDA DOS 

SANTOS SIQUEIRA E LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SIQUEIRA, menores 

representados por sua genitora e também requerente Adriana Francisca 

dos Santos em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos qualificados no processo. Recebida a inicial e apresentada a 

contestação de mérito pelo INSS, os autores apresentaram réplica no ID n. 

20885107. O processo veio concluso. Fundamenta-se. Decide-se. 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos: A) A qualidade de segurado especial do Sr. Antônio de 

Siqueira Filho; B) A união estável e dependência econômica entre o 

falecido e a autora ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS. Por se tratar de 

interesse de menores, REMETA-SE o processo para o Ministério Público 

para apresentação de parecer no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de 

março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000262-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLON LUZIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000262-14.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA BATISTA 

DA SILVA EXECUTADO: SIRLON LUZIA DA SILVA Trata-se de 

cumprimento de sentença ajuizada por MARIA APARECIDA BATISTA DA 

SILVA, em face de SIRLON LUZIA DA SILVA, todos qualificados no 

processo. Diante da certidão de ID n. 24647244 que atestou haver 

litispendência quanto ao presente processo, a parte exequente se 

manifestou pela extinção da presente demanda (ID n. 28002063) O 

processo veio concluso. Sem delongas, como alegado pela autora, a 

pretensão esboçada na vertente demanda é objeto dos Autos n. 

1000335-83.2019.8.11.0024, em trâmite perante a Primeira Vara deste 

Juízo, sendo que tanto o objeto quanto o fato jurídico que escora a 

pretensão são absolutamente idênticos. Sobre a litispendência, leciona 

Nelson Nery Junior: “Não se tolera, em direito processual, que uma mesma 

lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (…) 

Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto 

é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre 

dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito. 

(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 38 ed., 

2002, p. 281).” E, como bem adverte Humberto Theodoro Júnior, “não se 

tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de 

um processo simultaneamente” (“Curso de Direito Processual Civil”. 47 ed. 

v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 354). Aliás, tal medida atende aos 

princípios da economia processual e da segurança jurídica, razão pela 

qual a extinção da demanda é medida que se impõe. No caso, verifica-se 

que aquela demanda foi distribuída em 18/03/2019, ao passo em que a 

distribuição do presente feito se deu em 01/03/2019, portanto, em data 

anterior, devendo o pedido de extinção ser feito naqueles autos, uma vez 

que o juízo desta vara é prevento, nos termos do artigo 59 do CPC. 1 - 

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido da parte exequente no ID n. 

28002063. 2 – INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender 

de direito para andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento. 3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 23 

de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001166-34.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO GOMES DE MORAES (AUTOR(A))

LILIAN REGINA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001166-34.2019.8.11.0024. AUTOR(A): WILSON ROBERTO GOMES DE 

MORAES, LILIAN REGINA DE AZEVEDO REU: MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES-MT Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por WILSON ROBERTO GOMES DE MORAES e 

LILIAN REGINA DE AZEVEDO em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES/MT, ambos qualificados nos autos. Em decisão inicial, foi 

indeferida a tutela antecipada requerida, diante da ausência do 

preenchimento do requisito do perigo da demora (id. 23202186). A parte 

autora opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos pelo 

Juízo (id. 26474734). Após, a parte autora formulou pedido de aditamento 

à petição inicial, com novo pedido de tutela antecipada (id. 27618739). É o 

breve relato dos fatos. Fundamenta-se e Decide-se. Sem delongas, com 

relação aos novos pedidos de tutela de urgência formulados pela parte 

autora, o seu deferimento esbarra no mesmo fundamento pelo qual fora 

indeferida a pretensão inicialmente ajuizada, qual seja: a de ausência de 

periculum in mora. Isso porque, embora evidenciado o direito no qual se 

funda, o lapso temporal decorrido desde a aquisição/alienação do(s) 

lote(s), por si só, afasta a urgência da medida. Afinal, mesmo se pautado 

o pedido com base no contrato de compra e venda realizado nos idos de 

2018, não se justifica que, somente agora, tenha surgido a urgência em se 

pretender a regularização dos imóveis objetos dos autos ou de possibilitar 

o efetivo cumprimento da avença realizada com terceira pessoa. Não se 

está dizendo que não devam ser regularizados, caso assim se faça 

necessário, mas que a inércia da parte exequente que, durante anos a fio, 

não buscou a devida correção dos vícios que recaiam sobre o bem, depõe 

em seu próprio desfavor, deixando de evidenciar causa suficiente para 

que a questão seja resolvida sem a oitiva da parte contrária. Além disso, 

como também já se acenou anteriormente, é incabível a concessão de 

tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, em análise não exauriente, não se verifica o 

segundo requisito para concessão da liminar pleiteada, a saber: o perigo 

da demora ou o risco ao resultado útil do processo. 1 – Forte em tais 

fundamentos, este juízo INDEFERE a liminar pleiteada. 2 – CUMPRAM-SE as 

demais determinações contidas na decisão de id. 23202186. Chapada dos 

Guimarães, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001183-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001183-07.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

REQUERIDO: DELCINEY APARECIDO DA CRUZ 1 – Em detida análise, 

verifica-se que o devedor foi citado através de edital (fl. para realização 

do pagamento da dívida, contudo, não realizou o pagamento integral do 

débito. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias do executado, conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Sem 

prejuízo da diligência descrita no item 1, em nome do princípio da 

celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito. 3 – Caso não exitosa a tentativa de 

constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 
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manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002695-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002695-88.2019.8.11.0024. AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA CARDOSO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 - Estando presentes 

os requisitos, este juízo RECEBE a inicial. 2. DEFERE-SE o pedido de 

gratuidade de justiça à parte autora com base no artigo 98 do CPC/2015. 3 

- Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, este juízo deixa de determinar a designação de audiência de 

conciliação. 4 - De outro lado, visando adequar as necessidades do 

conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito vindicado, 

com fulcro no art. 139, VI do CPC/2015 e art. 1°, da Recomendação 

Conjunta n° 01/2015 do CNJ, estabelecida entre o CNJ, a Advocacia-Geral 

da União e o Ministério da Previdência Social, este juízo altera a ordem de 

produção de prova e DETERMINA, antes da citação da autarquia 

previdenciária, a realização de perícia médica na parte autora para 

aferição da alegada incapacidade laborativa. 5 - Para tanto, NOMEIA como 

perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. O exame médico consistirá na 

averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de saúde e 

do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, atestados e 

relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de laudo ao 

final, detalhando todas as impressões colhidas. 6 - Com fundamento nos 

artigos 25 e 28, parágrafo único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal, este juízo FIXA desde já em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) os honorários periciais, que serão arcados pela Justiça Federal, já 

que se trata de processo tramitando no âmbito da jurisdição federal 

delegada. 7–Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data 

de realização da perícia, devendo ser intimada a parte autora. 8 

-Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que indica como 

seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 

01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de 

Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse prazo, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. 9 - a parte autora acerca do local e da data 

assinalada para realização da perícia, conforme INTIME-SE exigência do 

art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 10 - As partes poderão 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, 

incisos I, II e III do CPC. 11 – As partes poderão manifestar sobre o laudo 

do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil. 12 - Aportado o laudo aos autos, CITE-SE a parte requerida 

para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do 

CPC), prazo em que a autarquia também manifestar quanto à perícia 

realizada e juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo 

eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 

1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ. 13 - Contestada 

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

dias (arts. 350 e 351 CPC). 14 - Manifestando-se as partes quanto ao teor 

do laudo médico pericial (após a impugnação à contestação), solicite-se o 

pagamento do perito junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. 15 – Por fim, remetam-se 

os autos CONCLUSOS para demais deliberações. 16 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002762-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

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

CIDINEIA PINTO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002762-53.2019.8.11.0024. AUTOR(A): CIDINEIA PINTO MACIEL, S. M. D. 

C. REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1 –Uma vez 

preenchidos os pressupostos dispostos no artigo 319 do CPC e com a 

juntada do requerimento administrativo, este Juízo RECEBE a inicial. 2 – 

Tendo em vista que o réu alegou em sua contestação (ID n. 28960034) 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. Chapada 

dos Guimarães/MT, 25 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002750-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002750-39.2019.8.11.0024. AUTOR(A): LEONICE DE SOUZA PEREIRA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1 – Apesar da 

certidão de ID n. 30650274, não há contestação juntada no processo. Uma 

vez preenchidos os pressupostos dispostos no artigo 319 do CPC e com a 

juntada do requerimento administrativo, este Juízo RECEBE a inicial. 2 – 

DEFERE-SE o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, com base no 

artigo 98 do CPC/2015. 3 – Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 1/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, este Juízo DEIXA de 

determinar a designação de audiência de conciliação. 4 – CITE-SE a parte 

requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e 

seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também poderá manifestar 

quanto à perícia realizada e juntar ao feito cópia do processo 

administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, 

conforme art. 1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ. 5 

– Contestada a ação, INTIME-SE a parte requerente para impugnação e 
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manifestação acerca do laudo socioeconômico no prazo de 15 dias. 6 – 

Por fim, venham os autos CONCLUSOS. 7 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 25 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002733-03.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002733-03.2019.8.11.0024. AUTOR(A): EVARISTO PINHO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação visando o 

recebimento de aposentadoria híbrida (rural e urbana) ajuizada por 

EVARISTO PINHO em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

- INSS, ambos qualificados no encarte processual. 1 - Inobstante a 

apresentação de defesa pelo INSS e impugnação pela parte autora, 

verifica-se que o juízo ainda não analisou o pedido de gratuidade feito na 

INSS. Assim, ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVAS Não havendo questões processuais pendentes, mister 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A comprovação da 

atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 2 - INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 - Após 

o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 4 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 24 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002718-34.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002718-34.2019.8.11.0024. AUTOR(A): IVANI MARIA DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 – Uma vez 

preenchidos os pressupostos dispostos no artigo 319 do CPC, este Juízo 

RECEBE a inicial. 2 – DEFERE-SE o pedido de gratuidade de justiça à parte 

autora, com base no artigo 98 do CPC/2015. 3 – Tendo em vista o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 1/2016, no qual a Advocacia Geral 

da União em Mato Grosso registra expressamente, em nome das 

entidades que representa, que não possui interesse na composição 

consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, 

este Juízo DEIXA de determinar a designação de audiência de conciliação. 

4 – CITE-SE a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também 

poderá manifestar quanto à perícia realizada e juntar ao feito cópia do 

processo administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas 

realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 

01/2015 do CNJ. 5 – Contestada a ação, INTIME-SE a parte requerente 

para impugnação e manifestação acerca do laudo socioeconômico no 

prazo de 15 dias. 6 – Por fim, venham os autos CONCLUSOS. 7 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001074-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIO MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de indenização por 

servidão administrativa e indenização por danos morais ajuizada por 

SALVIO MARIANO DA SILVA em face do ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., 

todos qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. 

Despacho inicial (id. 19322772). Audiência de conciliação realizada (id. 

19322772), ocasião em que restou infrutífera a composição amigável. 

Devidamente citado, os réus apresentaram contestação e documentos (id. 

21921674 e id. 22426806). Réplica no id.22662655 e no id. 22662661. 

Depois, a parte autora promoveu a juntada de fotografias referentes às 

linhas de energia existentes no imóvel, objeto da demanda (id. 25384007). 

O processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. Diante da apresentação de contestações e réplicas, aliado ao 

fato de que não houve conciliação, não sendo caso de julgamento 

antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar 

acerca das providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 

357 do Código de Processo Civil. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES De início, a requerida Energisa alegou, em 

sede de contestação, a preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento 

de que a parte autora ingressou com ação diversa da que seria cabível. 

No ponto, verifica-se que a inicial preenche os requisitos do artigo 319 do 

CPC, sendo devidamente recebida pelo Juízo. Ressalta-se que a análise 

dos pedidos formulados, se encontram respaldo na fundamentação 

apresentada ou mesmo se a via escolhida fora a devida, é questão de 

mérito, que demanda a completa apreciação das questões de fato e de 

direito ora apresentadas. Logo, não há falar em inépcia da inicial, de modo 

que este Juízo INDEFERE a preliminar em questão. Não havendo outras 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) . A responsável pela instalação e 

manutenção das linhas de transmissão na propriedade da parte autora; B). 

Se o procedimento de servidão administrativa observou as normas legais; 

C) . O cabimento de indenização em razão da servidão e, caso positivo, o 

valor devido. INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências (o que se quer provar) e razões específicas 

para cada meio probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002768-60.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ESMERITA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002768-60.2019.8.11.0024. AUTOR(A): ESMERITA MARIA DOS SANTOS 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 1 – Uma vez preenchidos os 

pressupostos dispostos no artigo 319 do CPC, este Juízo RECEBE a inicial. 

2 – DEFERE-SE o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, com base 

no artigo 98 do CPC/2015. 3 – Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 1/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, este Juízo DEIXA de 

determinar a designação de audiência de conciliação. 4 – CITE-SE a parte 

requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e 

seguintes do CPC), prazo em que a autarquia também poderá manifestar 

quanto à perícia realizada e juntar ao feito cópia do processo 

administrativo (incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias médicas realizadas, 

conforme art. 1°, II e IV, da Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ. 5 

– Contestada a ação, INTIME-SE a parte requerente para impugnação e 

manifestação acerca do laudo socioeconômico no prazo de 15 dias. 6 – 

Por fim, venham os autos CONCLUSOS. 7 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 25 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO PAES ALVARENGA (REQUERENTE)

FATIMA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000134-91.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ENIO PAES ALVARENGA, 

FATIMA NEVES DA SILVA Trata-se de pedido de homologação de acordo 

extrajudicial de guarda unilateral e regulamentação de visitas realizado por 

FATIMA NEVES DA SILVA e ENIO PAES ALVARENGA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram documentos. As 

partes firmaram acordo junto à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso desta Comarca quanto a guarda e a regulamentação de visitas (ID 

n. 17819383). Parecer do MPE pugnando pela intimação das partes para 

esclarecimento (ID n. 18249091). Prestado esclarecimento no ID n. 

22925758, o MPE se manifestou favorável à homologação do acordo (ID n. 

30074370) firmado entre as partes. Vieram os autos conclusos. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tem-se que o acordo apresentado comporta 

homologação, porquanto observados os direitos assegurados à criança e 

ao adolescente, revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se tratar 

de medidas que visam o bem estar e a proteção daqueles, garantia esta 

alçada a nível constitucional, como se vê no art. 227, caput, da 

Constituição Federal. No caso, entende-se que o direito do menor foi 

respeitado, em atenção ao que estabelece o princípio da proteção integral, 

razão pela qual a homologação do presente acordo é medida que se 

impõe. Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes, tudo para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas 

pro rata. No entanto, suspensas tais verbas, uma vez que foi deferida a 

gratuidade às partes. Sem a incidência de honorários advocatícios no 

presente caso. CIÊNCIA ao MPE e à DPE, na forma do artigo 186, § 1º, do 

CPC. Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. Chapada dos Guimarães/MT, 25 de 

março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000596-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM BENEDITO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000596-82.2018.8.11.0024. AUTOR(A): VALENTIM BENEDITO SANTANA 

REU: BANCO PAN I – Relatório Trata-se de ação revisional de contrato c/c 

tutela antecipada ajuizada por VALENTIM BENEDITO SANTANA em face de 

BANCO PAN S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo, em síntese, 

a revisão do contrato pactuado com a ré, sob a alegação de que os juros 

estariam abusivos, pretendendo a limitação às taxas de mercado e o 

afastamento da capitalização de juros. No mais, requer a repetição do 

indébito dos valores pagos indevidamente. Com a inicial, juntou 

documentos. A inicial foi recebida na decisão de id. 14643166. A parte 

demandada apresentou resposta (id. 15929069), defendendo a 

inexistência de abusividade contratual e a legalidade dos encargos 

cobrados. Ainda, sustenta ser indevida qualquer repetição/compensação 

de valores. Realizada audiência, não houve acordo entre as partes (id. 

16443389). A réplica à contestação é vista no id. 16700096. O feito fora 

saneado, sendo determinada a intimação das partes para especificarem 

as provas a serem produzidas (id. 26183225). As partes deixaram de 

manifestar, como certificado no id. 29043419. Vieram os autos conclusos. 

II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese que permite o julgamento 

antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, 

salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. 

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que 

é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras. É, com 

efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” 

(nosso grifo). Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista 

no caso em apreço. Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição 

inicial, basicamente, se resumem à pretensão de declaração de nulidade 

das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações 

iníquas. Todavia, a parte autora alega vagamente a existência de juros 

abusivos/acima de 12% ao ano, o que caracterizaria desequilíbrio nos 

contratos pactuados, além de que seriam capitalizados, e requer a sua 

revisão para a aplicação da taxa legal. Contudo, vale esclarecer que o 

Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a 

Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Aliás, é certo que incumbia à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e 

tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, o que não 

fez. Tanto as alegações são genéricas que, muito embora alegado que os 

juros estariam em dissonância com a taxa média de mercado, não foram 

apresentadas as taxas cobradas no contrato, tampouco as taxas de 

mercado a fim de que fosse possível tal comparação. Ou seja, o autor 

apenas informou que seriam elevados e abusivos, sem, contudo, trazer 

aos autos sequer o comparativo da taxa média praticada no período. 

Depois, no que toca à capitalização de juros, do mesmo modo, a parte 

autora deixou de fundamentar, no vertente caso, o porquê a cobrança 
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seria ilegal e a sua indicação no contrato. Com efeito, ao magistrado, que 

não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações 

genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir 

explicitado de forma contundente nos autos. Nesse sentido: “Alegações 

genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir 

o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de 

prestação de serviços, hígida em sua integralidade (Apelação Cível n. 

70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, a verdade é 

que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não apresentou 

pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. Vale dizer que 

não basta a apresentação de conceitos genéricos de que esse ou aquele 

encargo seria abusivo, mas a demonstração efetiva de que aquela 

fundamentação se amolda ao caso concreto e que, na avença, de fato, 

houve a cobrança de encargos abusivos. Afinal, a alegação de que houve 

encargos abusivos pressupõe uma análise da parte autora de que eles 

realmente incidiram no caso concreto. Não custa ressaltar que a inversão 

do ônus da prova não retira da parte autora o ônus de indicar 

precisamente na exordial os encargos que seriam abusivos. Firmada essa 

premissa, diante das alegações genéricas formuladas, não há como 

reconhecer de eventuais abusividades contratuais, tampouco determinar a 

repetição de valores. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO 

ACOLHE a pretensão da parte autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial. Bem por isso, CONDENA-SE a parte 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, conforme o 

art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em razão da gratuidade 

deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 

25 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-16.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA GUIA GONÇALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000085-16.2020.8.11.0024. EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: OSMAR DA GUIA 

GONÇALVES Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

OSMAR DA GUIA GONÇALVES, ambos qualificados no processo. Alega o 

exequente que a parte ré foi condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência em sentença transitada em julgado proferida 

por este Juízo, razão pela qual requer o seu pagamento. Instrui a inicial 

com cálculo atualizado da dívida e cópia da sentença condenatória. Em 

despacho inicial, o juízo determinou a retificação do polo ativo da demanda 

e se declarou incompetente para julgamento do feito. O processo veio 

concluso. Não obstante lançado despacho inicial (ID. 28489323) pela 

remessa do feito ao juízo da Primeira Vara, verifica-se que os autos 

originais tramitaram na verdade nesta Vara (Código 7841), sendo este 

juízo, portanto, o responsável pelo julgamento do feito, nos termos do 

artigo 516, inciso II do CPC. Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, a 

execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se 

faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, 

assim, o denominado processo sincrético, em atenção à efetividade e 

economia processual, além de evitar a dupla cobrança. Logo, a cobrança 

dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em título judicial 

deve se dar no bojo dos autos principais, e não em demanda autônoma. 

Depois, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade a fim de ver 

reconhecida a demanda executiva na forma proposta, eis que se trata de 

erro grosseiro, incabível de ser acolhida, a exemplo do que já se decidiu: 

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DA 

SENTEÇA TÍTULO JUDICIAL POR AÇÃO AUTÔNOMA. INCABÍVEL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE MOSTRA A VIA ADEQUADA. ERRO 

GROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É inviável executar a sentença por 

ação autônoma, como se fosse um título extrajudicial. A satisfação do 

crédito decorrente do julgado deve se dar pelo cumprimento deste, nos 

próprios autos. 2. Desistência pretérita do cumprimento de sentença que 

não inviabiliza a sua reativação, porque não faz coisa julgada material. 

Recurso desprovido. (Apelação Cível, Nº 70082596677, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira 

dos Santos, Julgado em: 26-09-2019). Direito de vizinhança. Ação 

demolitória c.c. perdas e danos. Fase de cumprimento de sentença. 

Decisão que determinou o cancelamento da distribuição por dependência, 

devendo o incidente tramitar nos próprios autos do processo físico. 

Incidência do art. 1015, parágrafo único, do CPC/15. Recurso cabível. 

Agravo de instrumento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da 

fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 

1013626-18.2016.8.26.0161; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 

28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro: 13/06/2017). Desta forma, a via 

eleita pela parte exequente não é a adequada, devendo ser indeferida a 

petição inicial, com a consequente extinção do feito. Ante o exposto, este 

Juízo INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, extingue o 

processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias. Chapada dos 

Guimarães/MT, 23 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-98.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIRSON DA MOTTA FORTES (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentneça IDs 

30646035 e seguintes, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 24 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-77.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GOMES DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES KEILA GOMES DE LIMA BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 
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informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 24 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001309-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para o 

pagamento voluntário conforme certidão nos autos. Chapada dos 

Guimarães-MT, 24 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000521-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON PAES ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

ERLAN DE SOUSA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR GOMES TAVARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso de prazo para 

pagamento voluntário conforme certidão ID 30652338. Chapada dos 

Guimarães-MT, 25 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-91.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FABIANO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ MONTEIRO BULHOES (REQUERIDO)

AECIM FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

JHONATAS AUGUSTO FREITAS SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR ALEX SILVA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO ROSA FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBSON MAGALHÃES LONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico que procedi a habilitação do advogado André 

Luiz Domingos da Silva em favor da parte promovida Alexandre Luiz 

Monteiro Bulhões, conforme procuração juntada aos autos. Dessa forma, 

IMPULSIONO este feito a fim de intimá-lo para comprovar a 

hipossuficiência ou promover o preparo do recurso no prazo de 48 horas, 

nos termos do despacho id 28463614. Chapada dos Guimarães, 25 de 

março de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB - SP12363-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, em 5 dias, promover nova 

apresentação de cálculos, conforme as disposições contidas na 

sentença, para, posteriormente, intimar a parte executada para o fim de se 

manifestar sobre o novo cálculo. Chapada dos Guimarães-MT, 25 de 

março de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 19/2020-DF

A Doutora Giselda R. S. de O. Andrade, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o afastamento para tratamento de saúde do servidor 

Edson Nascimento, matrícula 6704, designado Gestor Geral desta 

Comarca, pelo período de quinze (15) dias a contar de 16/03/2020;

CONSIDERANDO que o servidor Douglas Ferreira Corsini, matrícula 20448, 

designado Gestor Administrativo II, encontra-se em usufruto de licença 

compensatória, no período de 23/03/2020 a 05/04/2020;

CONSIDERANDO, contudo, o retorno voluntário do servidor Douglas 

Ferreira Corsini à Comarca, para cumprimento de quarentena por conta de 

recente viagem ao exterior (região endêmica para o novo Coronavírus), 

nos termos das Portarias Conjuntas nº 247, 248 e 249/2020 ;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n 18/2020-DF e o princípio 

constitucional da supremacia do interesse público sobre o particular;

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 17/2020-DF, com efeitos a partir de 

23/03/2020.

Art. 2º SUSPENDER a licença compensatória do servidor Douglas Ferreira 

Corsini, analista judiciário, matrícula 20448, designado Gestor 

Administrativo II no período de 23/03/2020 a 05/04/2020, 

DETERMINANDO-LHE o retorno às atividades laborais, em regime exclusivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 94 de 273



de teletrabalho, até ulterior deliberação.

REMETA-SE cópia da presente ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para ciência e providências 

necessárias.

CIÊNCIA à Central de Administração para as providências referentes ao 

estorno das folgas compensatórias suspensas neste ato.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colider/MT, 24 de março de 2020

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-42.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE OLIVEIRA DE GODOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000289-42.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: MICHELE OLIVEIRA DE GODOI Vistos. DEFIRO o 

pedido inserto no petitório retro, para determinar, via sistema INFOJUD, a 

consulta de novo endereço da parte executada. Com a vinda do resultado 

da diligência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001553-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGILIO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001553-65.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BRIGILIO 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Em sede de contestação, a parte requerida 

alegou questões preliminares, as quais passo a enfrentar. De proêmio, 

assevera-se que a alteração do polo passivo para constar BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que permanece no convênio que 

administra o seguro DPVAT, no lugar BRADESCO SEGUROS não se 

mostra imprescindível no caso. É que a requerida BRADESCO SEGUROS 

integra o mesmo grupo econômico da conveniada BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, sendo, assim, parte legítima para responder 

pela ação em razão da aplicação da teoria da aparência, pela qual todas 

as empresas do grupo têm responsabilidade solidária pelo pagamento do 

seguro obrigatório, conforme jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BRADESCO. 

MESMO GRUPO ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

COMPROVADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. 1. Em 

que pese a informação de que a Bradesco Seguro S/A retirou-se da lista 

de seguradoras do consórcio DPVAT em janeiro de 2007, cumpre 

destacar que a Bradesco Auto/Re Cia de Seguros e a Bradesco Vida e 

Previdência S/A, as quais pertencem ao mesmo grupo econômico, 

permanecem no rol de seguradoras integrantes do referido seguro. Assim, 

no presente feito, aplica-se a teoria da aparência, uma vez que a 

demandada faz parte do mesmo grupo econômico das seguradoras 

precitadas, devendo responder perante o segurado. [...]. (TJ-GO - AC: 

01722126320148090049, Relator: Des. Marcus da Costa Ferreira, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 6A Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 2079 de 

01/08/2016). RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ - NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO - 

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. A ré Bradesco Seguros S/A 

faz parte do mesmo grupo econômico das sociedades Bradesco Auto/Re 

e Bradesco Seguros e Previdência - estas inclusas no site da SUSEP - 

devendo ser aplicada, portanto, a teoria da aparência, sendo inexigível 

que os segurados reconheçam as diferenças entre as atividades 

realizadas por cada uma das sociedades do grupo. (TJ-PR - APL: 

13837217 PR 1383721-7, Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 

27/08/2015, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1652 21/09/2015). 

De igual modo prescindível a inclusão da SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. na demanda, haja vista a 

jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres pode ser cobrado de qualquer seguradora 

que opere no complexo. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LEGITIMIDADE 

PASSIVA DE QUALQUER DAS SEGURADORAS. LEI N. 6.194/74. 

EXEGESE. DIREITO EXISTENTE MESMO ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO 

PROCEDIDA PELA LEI N. 8.441/92. I. O Seguro Obrigatório de 

responsabilidade civil de veículos automotores é exigido por lei em favor 

das vítimas dos acidentes, que são suas beneficiárias, de sorte que 

independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários, devida a 

cobertura indenizatória por qualquer das seguradoras participantes. II. 

Interpretação que se faz da Lei n. 6.194/74, mesmo antes da sua 

alteração pela Lei n. 8.441/92, que veio apenas tornar mais explícita 

obrigação que já se extraia do texto primitivo. III. Recurso especial 

conhecido e provido. (REsp 595105/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho 

Junior, Quarta Turma, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 382). 

Também não prospera a alegação de falta de interesse processual em 

razão do pagamento da cobertura em sede administrativa, porque a parte 

autora postula o pagamento da diferença entre o que recebeu 

administrativamente e o valor que entende realmente devido, o que é 

plenamente possível e relaciona-se, a toda evidência, com o mérito da 

ação, devendo ser com ele analisado. Neste sentido, é a jurisprudência do 

C. Superior Tribunal de Justiça: “O recibo dado pelo beneficiário do seguro 

em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em 

juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade 

com a lei que rege a espécie” (STJ, Quarta Turma, Resp. 296675/SP, 

Relator Min. Aldir Passarinho Junior, j. 20.08.2002). Assim, não havendo 

outras questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. DEFIRO a produção de prova pericial requerida pela 

parte autora, pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no 

presente feito. Para tanto, NOMEIO a Doutora CRISTIANI SAYURI LIRA - 

CRM 4986-MT, que pode ser encontrada na Avenida Tancredo Neves, n.º 

922, apartamento 205, na cidade de Colíder-MT e contatada pelo e-mail: 

cristianilira@hotmail.com, para a realização da perícia, que deverá ser 

cientificada de que, para o desempenho de sua função, poderá se utilizar 

de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 

3º, do CPC). Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na Resolução n.º 232/2016 do CNJ e sendo 

possível ultrapassar em até 05 (cinco) vezes o fixado na Tabela, 

conforme art. 2º, 4º, levando-se em conta a peculiaridade do exame e a 

circunstância do local, FIXO os honorários periciais em R$ 1.110,00 (um mil 

cento e dez reais). Por todo o exposto: 1. FORMALIZE-SE a nomeação, 

nos termos já explicados, intimando a perita para aceitação do encargo ou 

recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no 

art. 473, § 3º, do CPC; 2. Após a nomeação (e passado o prazo para a 

recusa), INTIMEM-SE as partes (por meio de seus 

advogados/representantes), para os fins e nos termos do art. 465, § 1º, 

do CPC. 3. Após a juntada dos quesitos (ou se já existentes nos autos), 

ENCAMINHE-SE cópia ao perito, ficando autorizada, se necessário, a 
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carga dos autos. 4. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

realização do exame, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo 

justificado (art. 476 do CPC); Frisa-se que a perícia deverá ser agendada 

pela Secretaria da Vara em local e data a serem fixados pela profissional 

nomeada alhures. Após a juntada do Laudo, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem, bem como para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º, do 

CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002106-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. P. (REQUERENTE)

F. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002106-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EFIGENIA 

GONCALVES PINTO, FRANCISCO PATRICIO PINTO REQUERIDO: DARCI 

GONCALVES PINTO Vistos. DEFIRO parcialmente, por ora, os pedidos 

insertos no petitório de id. 21893436, para determinar, via sistemas 

BACEN-JUD, INFOJUD e SIEL, a consulta de novo endereço do requerido 

Darci Gonçalves Pinto. Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a 

parte autora para requerer o que entender de direito. Por oportuno, 

ACOLHO a justificativa apresentada pela requerida Eliane Cristina Moreira 

(id. 24078706), pelo que deixo de penalizá-la em virtude de sua ausência 

na audiência conciliatória. Após, à conclusão para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-76.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000332-76.2019.8.11.0009. AUTOR(A): REINALDO 

XAVIER DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c.c. 

pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fim de que providenciem, para 

REINALDO XAVIER DOS SANTOS, portador de infarto agudo do miocárdio 

sem supra ST, cirurgia de angioplastia coronariana com implante de stent. 

Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (Num. 18237092 - Pág. 1/2), o qual sobreveio 

e foi acostado aos autos (Num. 18292138 - Pág. 2/3). Instados a se 

manifestarem sobre a fila de espera para o atendimento do procedimento 

de saúde almejado, o Município de Colíder alegou que o paciente está 

regulado para o procedimento demandado, contudo não possui acesso às 

demais informações solicitadas. Já a Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso e a respectiva Superintendência de Regulação, Controle e 

Avaliação quedaram-se inertes. Concedeu-se o pedido de tutela de 

urgência quanto ao procedimento demandado e cientificou-se o Ministério 

Público. O Estado de Mato Grosso, em contestação, argumenta, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, alega o 

dever de respeitar as leis orçamentárias e ressalta o princípio da reserva 

do possível e o comprometimento com a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Diz ainda ser impertinente a aplicação da multa diária e os valores 

veiculados no presente feito, demandando a utilização da tabela do SUS 

como parâmetro e requerendo o julgamento improcedente do pedido. 

Impugnação à contestação acostada aos autos. O ente ministerial pugnou 

pela extinção do feito, ante a disponibilização do procedimento demandado 

ao requerente. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

malgrado os argumentos defensivos, não há como ser acolhida a 

preliminar arguida pela parte ré Estado de Mato Grosso. É que a saúde 

constitui-se como direito difuso e a um só tempo individual, daí porque, não 

havendo o regular atendimento na rede pública de serviço, como 

infelizmente tem sido a regra, resta ao cidadão unicamente a via judicial, 

sua última salvaguarda integrante do mínimo existencial para a satisfação 

de seus direitos básicos, tudo na forma dos arts. 6º e 196 e seguintes da 

CRFB/88 c.c. o art. 2º, “caput”, da Lei 8.080/90. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Nos termos do art. 

355, I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença de 

mérito, uma vez que inexiste necessidade de produção de outras provas. 

Segundo o art. 6º, caput, da CF, são direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma da Carta Magna. E mais, segundo o gizado pelo 

art. 196 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Pois bem, o Poder 

Constituinte definiu que a saúde é um direito de todos, incumbindo os 

Entes Federativos de garanti-lo ao cidadão por meio do acesso ao Sistema 

Único de Saúde - SUS. Nesta senda, é evidente que o paciente é titular do 

direito subjetivo à saúde e para exercê-lo pode exigir uma prestação 

positiva do Estado. Com efeito, a documentação colacionada aos autos 

demonstra que o paciente é portador de de infarto agudo do miocárdio a 

demandar atendimento imediato. Dessa forma, o autor fez prova do fato 

constitutivo do direito do paciente (art. 373, I, do CPC), o qual está 

amparado nos artigos 6º e 196, ambos da CF, e na Lei n. 8.080/90, por 

meio dos documentos anexos, demonstrando que ela faz jus ao 

tratamento de saúde almejado. Ademais, ao contrário do que alega a parte 

requerida, o fornecimento do tratamento de saúde almejado pelo paciente 

reforça o princípio da universalidade do acesso à saúde. Ora, é a inércia 

da parte requerida ao deixar de fornecer administrativamente um 

tratamento ao qual o paciente tem direito é que fere a universalidade do 

acesso à saúde, pois ser universal significa ser garantido a todos 

independentemente de verificação de alguma condição. Aliás, é da própria 

universalidade da cobertura do direito à saúde que se dessume que o 

atendimento deve ser gratuito e independentemente de comprovação da 

hipossuficiência. É de simplicidade franciscana que se o Sistema Único de 

Saúde for destinado apenas àqueles que não podem pagar por um 

tratamento médico, o acesso deixará de ser universal. Logo, exigir que o 

paciente comprove hipossuficiência financeira para ser atendida pelo SUS 

fere o art. 198 da CF. Outrossim, a fixação de multa diária é plenamente 

cabível à espécie, uma vez que compatível e suficiente para compelir a 

parte requerida a cumprir a obrigação eventualmente determinada 

judicialmente. Inclusive, é neste sentido o entendimento da hodierna 

jurisprudência do STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O 

SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE 

RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973) SE APLICA APENAS 

AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO (R$ 500,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR 

ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSTITUTO DESPROVIDO. 1. A 

Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina 

a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, 

nos termos do art. 543-C do CPC/1973, somente é dirigido aos Tribunais de 

segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados 

ao STJ. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da 

jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa 

contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No 

caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973 

para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria 

fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante. 3. 

Na hipótese, o valor de R$ 500,00 não se mostra excessivo, a ensejar a 

sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de 
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hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. 4. 

Agravo Regimental do Instituto desprovido.” (AgRg no AREsp 646126 / PE 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2014/0337312-5 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Data 

da Publicação/Fonte DJe 05/04/2017). Portanto, não há se falar em 

impertinência da multa diária, uma vez que plenamente compatível a sua 

aplicação para compelir a parte requerida a fornecer o procedimento 

cirúrgico ao paciente. Ressalta-se que a tabela de valores do SUS 

sabidamente apresenta valores defasados, a sua adoção pode servir 

como obstáculo à concretização do direito à saúde da paciente, motivo 

pelo qual deve o autor se valer de outros métodos para eventualmente 

executar a sentença. Por fim, considerando que o procedimento 

demandado já foi disponibilizado pela parte requerida, é de se extinguir o 

feito. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo TOTALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual 

consiste em providenciar procedimento cirúrgico de cirurgia de 

angioplastia coronariana com implante de stent em favor do paciente 

REINALDO XAVIER DOS SANTOS, incluindo o pré e pós-operatório que se 

fizer necessário. Deixo de condenar o polo passivo nas custas e 

despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, I, da Lei 

Estadual 7.603/01 c.c. o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de condenar o polo 

passivo, outrossim, em honorários advocatícios, considerada a postulação 

da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de 

Justiça - STJ. CIENTIFIQUE-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. PUBLIQUE-SE e 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001363-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIEL DIONISIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001363-34.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: FABIEL DIONISIO DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão tendo como partes as em epígrafe. Entre um ato e 

outro, sobreveio manifestação da parte autora requerendo a extinção da 

ação e pugnando pelo arquivamento do feito (id. 23906425), uma vez que 

a parte requerida efetuou o pagamento das parcelas que ensejaram a 

mora, ocasionando a perda superveniente do interesse de agir. Era o que 

cabia relatar. DECIDO. Analisando os autos, verifico que a extinção do 

feito por falta superveniente do interesse de agir é medida que se impõe. 

Como é cediço, o interesse de agir ou interesse processual constitui 

condição da ação e sua ausência resulta na carência da ação, o que vem 

expressamente delineado como causa de julgamento sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Sem mais delongas, uma 

vez que a parte requerida efetuou o pagamento das parcelas que 

ensejaram a mora, evidenciada a falta de interesse de agir, não resta 

outra saída senão a extinção do processo sem resolução de mérito. Ante 

o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Descabida a condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Custas 

remanescentes, se houver, a cargo da parte autora. Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

praxe. INTIME-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001199-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001199-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

N A C I O N A L  D O  S E G U R O  S O C I A L  P r o c e s s o  n º : 

1001199-06.2018.8.11.0009 Vistos. Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de auxílio acidentário c.c pedido de tutela antecipada ajuizada 

por ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Alega a parte autora que é portadora de 

enfermidade e percebeu benefício previdenciário de auxílio-doença até 

28.06.2018. Contudo, o benefício foi cessado, razão pela qual requer o 

restabelecimento e posterior conversão em aposentadoria por invalidez. O 

feito foi recebido e concedeu-se a gratuidade de justiça. Todavia, 

postergou-se o pedido de tutela de urgência. O laudo pericial foi realizado, 

ocasião em que o perito postulou a majoração dos honorários periciais de 

R$ 200,00 (duzentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais) e concluiu 

pela incapacidade total e definitiva da parte autora. Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu prejudicial da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

qualidade de segurado e a incapacidade. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício. Impugnação à contestação 

ratificando os pedidos iniciais. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, quanto à arguição 

da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, verifica-se que ela não surte qualquer efeito, pois o benefício 

foi cessado em 28.06.2018, sendo que a presente ação previdenciária foi 

proposta em 17/07/2018. Com isso, vê-se que, no interregno entre a 

cessação do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal 

inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de 

regência. No que tange ao pedido de majoração dos honorários periciais, 

tem-se que malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há 

como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito. É que o Juízo fixou seus 

honorários em conformidade com a Resolução 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal, em que o limite máximo é de R$ 200,00 (duzentos reais), a 

impedir o intento. Superadas as questões preliminares e presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. O objeto 

desta demanda é a concessão de auxílio doença e/ou de aposentadoria 

por invalidez. Assim, para a resolução do mérito, é preciso analisar se a 

parte autora preenche os requisitos necessários para a concessão de 

auxílio doença e/ou de aposentadoria por invalidez, que são: Requisitos 

para a concessão do auxílio-doença: a) Possuir a carência de 12 

contribuições (isenta em caso de acidente de trabalho ou doenças 

previstas em lei); b) Possuir qualidade de segurado (caso tenha perdido, 

deverá cumprir toda a carência novamente); c) A comprovação da 

incapacidade; d) Impossibilidade de reabilitação e o exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência. Primeiramente cumpre analisar se existe a 

condição do requerente como segurado, para posteriormente verificar os 

demais requisitos para a possível concessão. No particular, a qualidade de 

segurada da parte demandante e o período de carência de 12 

contribuições mensais estão comprovados nos documentos apresentados 

na inicial e contestação, principalmente o extrato previdenciário CNIS 

apresentado pela própria parte requerida, considerando que estava em 

gozo de benefício previdenciário que foi cessado em 28.06.2018, tendo 

ingressado com a ação em 17.07.2018, mantendo a qualidade de 

segurada obrigatória, nos termos do art. 15, inciso I, da Lei 8.213/91. Com 

relação à enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que a parte 

autora encontra-se impossibilitada de exercer atividades laborativas, pois 

apresenta incapacidade total e definitiva, conforme laudo pericial. Desta 

forma, considerando a perpetuação da enfermidade que acomete a parte 

autora, é de se julgar procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, 

tudo conforme o art. 42 da Lei 8.213/91. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido da parte autora e por consequência julgo EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, 

o que faço para: DECLARAR o direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez a ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE 

SOUZA, a contar da data de cessação do benefício anteriormente 
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concedido, qual seja, 28.06.2018; CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, 

caso tenham. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária 

a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 

e Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. Descabem 

custas. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre o valor da causa, incidentes sobre as parcelas 

vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ. Descabe reexame, na forma 

do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC. Transitada em julgada a sentença, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE o presente processo. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001357-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA DE CASTILHO MOZER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001357-95.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ONDINA 

DE CASTILHO MOZER REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a emenda à petição inicial de id. 25789510. 

Prosseguindo com a marcha processual e a fim de evitar eventual 

alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de 

produção de provas formulado de maneira genérica ou em atos 

processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação 

etc) não serão considerados, pois não condizentes com o momento 

processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000400-60.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ANGELITA 

APARECIDA DE AZEVEDO REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de pretensão de benefício assistencial c.c. 

pedido de tutela antecipada proposta por ANGELITA APARECIDA DE 

AZEVEDO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, sustentando, em breve síntese, possuir os requisitos legais para a 

concessão do mencionado benefício. Alega a parte autora ter pleiteado o 

benefício administrativamente, o qual foi indeferido pela autarquia, que 

considerou que ela não atende ao critério de deficiência. Concedeu-se a 

gratuidade da justiça e designou-se perícia. O laudo pericial concluiu pela 

deficiência total e permanente da parte autora, ocasião em que o médico 

perito postulou a majoração dos honorários periciais de R$ 200,00 

(duzentos reais) para R$ 700,00. Laudo social acostado aos autos. 

Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, arguiu prejudicial da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, 

impugnando, sobretudo, a inexistência do requisito econômico e 

incapacidade. Subsidiariamente, indicou possível data para início do 

benefício, a forma de juros e honorários advocatícios. Impugnação à 

contestação ratificando os pedidos iniciais. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, quanto à 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, verifica-se que ela não surte qualquer 

efeito, pois o requerimento administrativo ocorreu em 17.08.2017, sendo 

que a presente ação previdenciária foi proposta em 26.02.2018. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre a cessação do benefício e a postulação 

judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido 

no dispositivo suso mencionado de regência. No que tange ao pedido de 

majoração dos honorários periciais, tem-se que malgrado o esmero do 

trabalho pericial desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre 

Sr. Perito. É que o Juízo fixou seus honorários em conformidade com a 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em que o limite 

máximo é de R$ 200,00 (duzentos reais), a impedir o intento. Superadas 

as questões preliminares e presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. O art. 203 da CRFB/88 

assegura a prestação de assistência social a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social. A respeito, os 

arts. 2º, inciso I, alínea “e”, e 20 da Lei 8.742/93 possuem as seguintes 

redações: “Art. 2º A assistência social tem por objetivos: I - a proteção 

social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da 

incidência de riscos, especialmente: e) - a garantia de 1 (um) 

salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família.” “Art. 20 - o benefício de prestação 

continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

e nem de tê-la provida por sua família.” E o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n° 3.048/99) estabelece: “Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são dois os requisitos para a 

concessão do benefício pleiteado: a) Ser a pessoa idosa ou portadora de 

deficiência; b) Não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família. No particular, o perito foi conclusivo ao 

informar que a parte autora é portadora de transtorno depressivo e 

epilepsia, que gera incapacidade laborativa total e permanente, tudo sem 

prognóstico de reversão e sem possibilidade de reabilitação. Portanto, 

verifica-se que aquela se enquadra no rol dos beneficiários contemplados 

com a prestação continuada, na dicção do art. 20, § 2º, da referida Lei 

8.742/93: “§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação 

continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.” No que tange ao segundo requisito, qual seja, 

renda per capita familiar inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, 

conforme o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93, tal limite foi flexibilizado pelos 

RE’s nº 567.985/MT e 580.963/PR, em sede de repercussão geral, diante 

de sua manifesta defasagem, notadamente porque concebido quando do 

advento da lei, transcorridos desde então nada mais nada menos que 25 

(vinte e cinco) anos. De acordo com o entendimento vinculante fixado pelo 

Supremo Tribunal Federal nos aludidos recursos extraordinários, a 

impossibilidade de sustento próprio e familiar não está adstrita àquela 

fração legal de 1/4 (um quarto), devendo-se averiguar a situação de 

miserabilidade do interessado e do núcleo familiar no caso concreto 

Consoante estudo social realizado, a parte autora reside em casa alugada 

e sua renda mensal é composta pelo auxílio bolsa família, doações e 

diárias realizadas pela filha, que reside junto a ela. E a miserabilidade, 

aferível pelo próprio rendimento do núcleo familiar, vem consubstanciada 

pela ausência de estrutura física e mental, pela residência humilde, bem 

ainda pelos gastos com medicamentos, conforme Relatório Social: “VI – 

Conclusão De acordo com solicitado e observado, nota-se que a Sr 

Angelita não possui muita estrutura física e nem emocional, que vive em 

vulnerabilidade econômica e social, que necessita com urgência de 
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receber o benefício para prover seu sustento sem depender de terceiros 

para o mínimo da sua sobrevivência.” (sic). No mesmo sentir, o julgamento 

do REsp nº 1112557/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

recurso repetitivo: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA 

C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE 

DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA 

PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO 

MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A CF/88 prevê em seu art. 203, 

caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, 

independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 

a lei. 2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada 

pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício 

assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não 

possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua 

renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 3. O 

egrégio Supremo Tribunal Federal, já declarou, por maioria de votos, a 

constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, 

no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, 

DJU 1.6.2001). 4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a 

dignidade da pessoa humana, especialmente no que se refere à garantia 

das condições básicas de subsistência física, esse dispositivo deve ser 

interpretado de modo a amparar irrestritamente a o cidadão social e 

economicamente vulnerável. 5. A limitação do valor da renda per capita 

familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a 

pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se 

aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 

quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 6. 

Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de 

provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per 

capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de 

miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação 

do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o 

seu direito de julgar. 7. Recurso Especial provido.” (REsp 1112557/MG, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 28/10/2009, DJe 20/11/2009). Portanto, restaram demonstrados os 

requisitos para o gozo do benefício assistencial pretendido. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora e por consequência 

julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 

487, I, do CPC, o que faço para: DECLARAR o direito ao benefício 

previdenciário de amparo social ao deficiente a ANGELITA APARECIDA DE 

AZEVEDO, a contar da data do requerimento administrativo do benefício, 

qual seja, 17.08.2017; CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, caso tenham. Sobre 

as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 

148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação 

até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos 

termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, 

do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. Descabem custas. 

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor da causa, incidentes sobre as parcelas 

vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ. Descabe reexame, na forma 

do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-42.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE OLIVEIRA DE GODOI (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte exequente acerca do 

despacho de id. 28469468 constante nos autos, bem como, para no prazo 

de 05 dias, manifestar-se acerca do documento de id. 30637272, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. Colider/MT, 25 de 

março de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001131-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANA KOTECKI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001131-56.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: ROSSANA KOTECKI - ME Vistos. 

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe. A parte 

exequente informou no petitório retro o adimplemento integral da dívida em 

execução, pugnando pela extinção da ação. É o que merece registro. 

DECIDO. Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, 

impõe-se a extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal. 

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui 

que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. É o caso 

presente. A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, 

conforme comprovantes acostados pela parte exequente. Assim, em face 

do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens 

ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados. Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determino 

o desbloqueio de bens ou valores porventura constritos. Custas a cargo 

da parte executada, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC. 

CONDENO, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, 

estes fixados em: a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos; b) 

8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; d) 3% (três por cento) se o valor 

da condenação ou do proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; ou e) 1% (um por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 

100.000 (cem mil) salários-mínimos. Tudo na forma do art. 85, § 2º e 

incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, 

do CPC. Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício 

econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor 

previsto no inciso I do § 3º, do citado art. 85 do CPC, a fixação do 

percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a 

exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, consoante o 

disposto no § 5º do mesmo art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa na distribuição. PUBLIQUE-SE 

e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000366-17.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000366-17.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 
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DE COLIDER EXECUTADO: JOSE DA CRUZ Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000155-78.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA EQUIDONE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000155-78.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MARCIA EQUIDONE Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000170-47.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I J DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000170-47.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: I J DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000157-48.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000157-48.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MARCIA RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000141-94.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX ATACADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000141-94.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: FOX ATACADO LTDA - ME Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000266-62.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACOB ALVES DE SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000266-62.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JACOB ALVES DE SANTANA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 
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MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000174-84.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000174-84.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA 

E SAUDE Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000273-54.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BARRETO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000273-54.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOEL BARRETO DE ARAUJO Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000654-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. S. (REQUERENTE)

R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA MARDEGAM OAB - SP338988 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000654-67.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ROSELY 

DALSICO, CLAUDEMIR JOSE DA SILVA REQUERIDO: GENILTON MOREIRA 

DA COSTA Vistos, etc. Trata-se de “ação de reconhecimento de 

paternidade consensual cumulada com retificação do registro civil c/c com 

alimentos, visita e guarda” formulada por Raiky Dalsico Costa, 

representado por sua genitora, Sra. Rosely Dalsico, em face de Genilton 

Moreira da Costa, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, ao Id. 14472714, aportou relatório de acompanhamento 

psicossocial, onde consta ter o autor se mudado, residindo atualmente na 

cidade de Nova Canaã do Norte/MT, razão pela qual, não foi possível 

realizar o estudo social. Ato contínuo, ao Id. 19624284, as partes 

noticiaram a realização de acordo, de onde se extrai que, de fato, a parte 

autora se mudou para cidade de Nova Canaã do Norte/MT. Instado, o 

Ministério Público manifestou ao Id. 25337979 pelo declínio da competência 

para o Juízo competente do foro da comarca de Nova Canaã do Norte-MT. 

É o breve relatório. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, tendo em 

vista o menor não se encontrar mais residindo nesta Comarca, e sim na 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, visando o que dispõe o artigo 147, I 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual, objetivando garantir o 

melhor interesse do menor, afirma que a competência onde se devam 

dirimir questões referentes ao menor é do domicílio de seus pais ou 

responsável, torna-se forçoso concluir pelo declínio da competência. 

Dessa forma, DECLINO A COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos 

presentes autos ao Fórum de Nova Canaã do Norte/MT, a fim de que de 

regular prosseguimento ao presente feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colíder/MT, Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RODRIGUES DA COSTA HELATENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001218-46.2017.8.11.0009. AUTOR(A): CELIA 

RODRIGUES DA COSTA HELATENO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos 

para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000663-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KRAUSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000663-92.2018.8.11.0009. AUTOR(A): RODRIGO 

KRAUSE DA SILVA REU: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

reparação moral por negativação indevida em que, entre um ato e outro, 

as partes juntaram aos autos acordo entabulado requerendo a 

homologação com a consequente extinção do feito (ID 22825717). É a 

síntese do necessário. DECIDO. 1 - Analisando os autos, verifico que 

houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 
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extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. Eventuais 

custas processuais remanescentes divididas igualmente entre as partes, 

nos termos do art. 90, §2º, contudo SUSPENDO sua exigibilidade quanto a 

parte autora, vez que beneficiário da justiça gratuita. 2 - Destarte, 

cumprido o item “1”, devidamente realizada a vinculação, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores, nos termos requeridos ao ID 

25574489, uma vez que DEFIRO o requerimento ali formulado, de modo 

que, deverá ser observada a conta bancária indicada. 3 - Após, INTIME-SE 

o autor pessoalmente, através de qualquer meio de comunicação, acerca 

da expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em seu 

favor. Por fim, de acordo com a renúncia das partes pelo prazo recursal, 

declaro o trânsito em julgado da presente, portanto, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-60.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LAURINDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000098-60.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

SEBASTIAO LAURINDO DOS SANTOS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de “Ação Previdenciária” proposta por Sebastião Laurindo dos Santos, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a 

majoração do benefício em 25%, nos termo do art. 45, da Lei 8.213/91. 

Com a inicial vieram alguns documentos. Ao Id. n° 28308758, este Juízo 

determinou a emenda da inicial, a fim de que a parte autora apresentasse 

documento que demonstrasse sua pretensão na via administrativa. 

Intimado, o autor manifestou ao Id. 28681217 informando que o pedido não 

consta no CNIS do segurado; que não é encontrado o indeferimento 

tampouco o resultado da perícia; e que, em atendimento no balcão da 

autarquia, a informação é que não podem fornecer a tela solicitada. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o parágrafo 

único, do art. 321, do Código de Processo Civil, que se o autor não cumprir 

a determinação de emenda da inicial, o juiz indeferirá a petição inicial. 

Vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. In casu, verifico que o despacho de Id. n° 28308758 

determinou a emenda da inicial. No entanto, o requerente devidamente 

intimado, não o fez, razão pela qual, outra medida não há senão o 

indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do presente 

feito sem resolução do mérito. Destaca-se que, apesar de ter a parte 

autora manifestado ao Id. 28681217 informando que o pedido não consta 

no CNIS do segurado; que não é encontrado o indeferimento tampouco o 

resultado da perícia; e que, em atendimento no balcão da autarquia, a 

informação é que não podem fornecer a tela solicitada; esta não prospera, 

pois sequer juntou aos autos documentos comprobatórios de sua 

alegação, o que é de sua incumbência. Aliás, causa estranheza a 

alegação de que o pedido não consta no CNIS, visto que na exordial 

menciona número de requerimento administrativo que, todavia, no 

compulsar dos autos, vislumbra-se que se trata de número do benefício 

que o autor já percebe. Assevera Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar 

a inicial e, depois, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu.” (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante. Editora Revista dos Tribunais. 11ª Edição. São 

Paulo – SP. p.579.) Ante o exposto, com espeque no art. 321, parágrafo 

único, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, nos 

termos do artigo 485, I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO a presente ação proposta por EDSON ALVES SANTA ROSA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-45.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000487-45.2020.8.11.0009. AUTOR(A): 

TIBURCINA ALVES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se da procuração 

anexa ao ID n° 29722840, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000488-30.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000488-30.2020.8.11.0009. Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se da procuração anexa ao ID 

n° 29723810, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

CPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-60.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000486-60.2020.8.11.0009. AUTOR(A): 

TIBURCINA ALVES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Analisando os presentes autos, depreende-se da procuração 

anexa ao ID n° 29722840, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado 

constante dos autos, deverá ser conferida por instrumento público. 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data 
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da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-15.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCINA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000489-15.2020.8.11.0009. AUTOR(A): 

TIBURCINA ALVES REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se da procuração anexa ao ID 

n° 29723810, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

CPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000507-36.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO KRZYZANSKI (AUTOR)

RAFAEL KRZYZANSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRA APARECIDA ALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000507-36.2020.8.11.0009. AUTOR: FABRICIO 

KRZYZANSKI, RAFAEL KRZYZANSKI REU: JAIRA APARECIDA ALVES 

Vistos etc. Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski, ajuizou a presente 

ação de indenização por benfeitorias úteis e necessárias, c/c perdas e 

danos materiais e lucros cessantes em face de Jaira Aparecida dos 

Santos, todos devidamente qualificados. Com a inicial vieram os 

documentos. É o relatório do necessário. Decido. 1. Pois bem. Quanto ao 

pedido de recolhimento de custas processuais ao final, insta consignar 

que a vedação existente na Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que impedia o 

recolhimento das custas ao final do processo, foi revogada pelo 

Provimento nº 18/2012-CGJ; e, ainda, Provimento nº 44/2012, que fora 

alterado pelo nº 08/2013, no qual ficou estabelecida a seguinte redação do 

item 2.14.2 da CNGC (atual art. 456, da CNGC 2017/2018): “(...) Art. 5º - 

Alterar a redação do item 2.14.2, com a seguinte redação: 2.14.2 – A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. (...)” 

Assim, é possível a concessão do benefício desde que comprovada a 

impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais, 

entretanto, ante a profissão declarada pela parte autora e a natureza do 

objeto da ação, a documentação acostada aos autos não 

demonstra/comprova a aludida incapacidade, ainda que transitória. 

Corroborando, ainda, a jurisprudência mais atualizada entende que “(...) A 

parte que não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ou da 

gratuidade de justiça, como é o caso dos autos, deve pagar as custas no 

início do feito, sob pena de cancelamento da sua distribuição. Inteligência 

dos artigos 19 e 257 do CPC (grifei). Precedentes jurisprudenciais (...)” 

(TJRS, RAI n. 70056671993, Relator Des. Otávio Augusto de Freitas 

Barcellos, julgado em 26.9.2013) A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE ECONÔMICA - 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA - INSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

MANTIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NO 

FINAL DO PROCESSO - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita depende da efetiva 

demonstração da falta de condições para arcar com as despesas do 

processo por meio de documentos idôneos, não sendo suficiente a mera 

alegação de que se encontra em dificuldades financeiras. Não é admitido o 

pagamento das custas no final do processo, uma vez que constitui 

requisito prévio para o processamento de qualquer causa em juízo, assim 

como o recolhimento da taxa judiciária. (TJMT - AI, 116996/2013, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 26/02/2014, Data da publicação no DJE 03/03/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O pagamento das 

custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, devendo restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos. Agravo de instrumento desprovido. 

(Agravo de Instrumento N° 70072877970, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 29/06/2017). Assim, INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao 

final. 2. Contudo, verifica-se que o elevado valor das custas processuais 

devidas no presente feito autoriza o deferimento de parcelamento das 

despesas no curso do processo, na forma do §6º do artigo 98 do Código 

de Processo Civil de 2015. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. VIABILIDADE. O 

elevado valor das custas processuais devidas pelo agravante autoriza o 

deferimento do seu pedido de parcelamento, na forma do art. 98, § 6º do 

CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 10/11/2017). Assim, nos termos do §7º, do art. 

468, da CNGC, AUTORIZO o parcelamento das custas e taxas judiciárias 

em 06 parcelas, conforme preceitua o artigo 98, §6° do CPC, devendo a 

parte autora informar mensalmente a este juízo o recolhimento do valor. 

Intime-se a parte autora para ciência da presente decisão, bem como, 

recolher a primeira prestação do parcelamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação e/ou recolhimento 

das custas, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. Às providências. Colíder/MT, Data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-13.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DA SILVA FIRMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000515-13.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

IZABEL DA SILVA FIRMINO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Inobstante o pedido de justiça gratuita, 

tendo em vista a profissão da autora e do seu cônjuge como pecuaristas 

na certidão de ID 29952351, verifica-se que os documentos carreados a 

inicial, por ora, não são suficientes para confirmar a veracidade da 

alegação de insuficiência de recursos. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

CPC), emendar a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem a 

situação de miserabilidade, ou, demonstre o pagamento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da petição, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000317-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 103 de 273



Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a CONTESTAÇÃO é TEMPESTIVA, conforme certidão de 

ID:9070778. Diante disso, INTIMO a parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000698-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DYANDRA KAILINKA ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000698-86.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

DYANDRA KAILINKA ZAGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto, etc. 

Dyandra Kailinka Zago ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor de Banco Bradesco S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A requerente alega, em 

síntese, que embora nunca tivesse efetuado qualquer contratação com a 

requerida, viu-se surpreendida ao tomar conhecimento, quando foi realizar 

uma compra no comércio local, que seu nome havia sido inscrito no rol de 

inadimplentes. Assim, propôs a presente demanda requerendo a 

inexistência da dívida apontada com a exclusão do seu nome do rol de 

inadimplentes, bem como condenação do requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais. Recebida a inicial ao ID 7324681, 

oportunidade em que fora determinada a realização de audiência de 

conciliação. Ao ID 9726206, a parte autora manifestou requerendo sua 

dispensa da audiência de conciliação, por não possui interesse em 

composição. Após, o requerido apresentou contestação ao ID 9798578, 

aduzindo a legitimidade do débito, em razão de renegociação da dívida de 

cartão de crédito pela requerente, que deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas posteriormente pactuadas. Realizada audiência de conciliação ao 

ID 9880847, sendo pugnado pelo requerido a aplicação de multa ante a 

ausência injustificada da requerente. Em seguida, a requerente 

apresentou impugnação reiterando os pedidos da inicial (ID 10833730). 

Determinada a especificação de provas, ambas as partes manifestaram 

pelo julgamento antecipado da lide (Ids 19172168 e 18895519). É o 

relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar, que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I e II, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo a análise do mérito. Pois bem. Embora os incisos I e II, 

do artigo 333, do Código de Processo Civil, estabeleçam que a prova 

incumbe a quem alega, o Código de Defesa do Consumidor trouxe regra 

especial ao sistema jurídico vigente, admitindo a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos constantes do inciso VIII, do artigo 

6º, da Lei 8.078/90. Tal inversão será possível, em favor da parte mais 

vulnerável, (artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), 

quando presentes a verossimilhança de suas alegações ou sua 

hipossuficiência. Assim, impende salientar que a hipótese dos autos versa 

em tese sobre relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), cabendo ao 

fornecedor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais e coletivos” (art. 6º, inciso VI, do CDC), sob pena de 

responder, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva) pelos 

danos causados aos consumidores (art. 14, do CDC), razão pela qual fora 

deferida a inversão do ônus da prova ao ID 7324681. No caso em apreço, 

a questão gira em torno da existência (ou inexistência) do débito que deu 

origem a negativação do nome da requerente, bem como da 

responsabilidade civil do requerido em indenizar a título de danos morais 

eventuais abalos experimentados pela requerente. Verte-se dos autos 

que houvera a inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito realizada pelo requerido. Entretanto, a requerente afirma que 

jamais firmara contrato com a requerida. Declara ser injusta a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. De modo adverso, o 

requerido alega que a requerente pactuou uma renegociação de dívida 

referente aos débitos oriundos do cartão de crédito que possui, de modo 

que não cumpriu com o pagamento das parcelas pactuadas, restando 

devida a inscrição negativa do nome da requerente. Por isso, defende a 

improcedência da demanda. A despeito das alegações feitas na 

contestação, o requerido não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse a real celebração da referida renegociação, bem como da 

contratação do referido cartão de crédito. Isso porque, o "print" de sistema 

ao ID 9798578, não faz prova do alegado, uma vez que produzido 

unilateralmente, não se prestando a comprovar as afirmações feitas. 

Nesse sentido, cabe colacionar julgado do Tribunal de Justiçado Estado de 

São Paulo: AGRAVO REGIMENTAL Ação rescisória proposta com 

fundamento em documento novo Documento novo que não tem valor 

probante “Print” de tela de computador, produzido unilateralmente - 

Continuam não explicitadas a novidade capaz de alterar o julgado da 

sentença rescindenda e o motivo do documento não ter sido antes 

utilizado - Razões de decidir permanecem inalteradas Recurso não provido 

Agravo Regimental Nº 2074287-12.2014.8.26.0000/50000 - Agravante: 

Banco Safra S.a. - Agravado: R Beraldi Fertilizantes Químicos - 

Interessado: Paz Construção E Prestação De Serviços Publicos Ltda - 

Comarca: São José Do Rio Preto Relator Com efeito. Em que pese a parte 

requerida tenha empreendido esforços em sua contestação, para o fim de 

alegar que o requerente estava ciente de sua contratação com o banco 

réu, e que a negativação do nome do autor fora realizada no exercício 

regular do direito, suas alegações não merecem prosperar. 

Desembargador Silveira Paulilo j. 28/07/2014). Além disso, a prova do 

contrato compete a quem afirma a sua existência. No caso, caberia ao 

requerido provar a existência da relação jurídica por meio da juntada do 

contrato assinado pela requerente. Os professores LUIZ 

GUILHERMEMARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART obtemperam que: 

“Indaga-se se a regra do art. 333 deve incidir no caso de ação 

declaratória negativa, ou seja, na ação em que o autor postula que a 

sentença declare a inexistência de uma relação jurídica. Ao autor cabe 

provar que existe o estado de incerteza; se o réu contesta o direito, 

afirmando que a relação jurídica existe, cabe-lhe provar o fato que 

embasa o seu direito. Não tem procedência supor que o réu, que no caso 

afirma um direito, não tem o ônus de provar o seu fato constitutivo. 

Suponha-se que o autor afirma que não é devedor do réu, e este, vindo a 

juízo, conteste afirmando que está evidenciada, não dependendo de 

prova; incumbe ao réu provar que é credor do autor, sendo seu o ônus da 

prova no tocante a este ponto.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

Volume 5 – Tomo I, RT, página 200.) Ademais, inobstante o requerido 

alegar que “o valor negativado corresponde a somatória das 02 (duas) 

primeiras parcelas da referida renegociação”, observando-se as parcelas 

e datas de vencimento, tem-se que a primeira no valor de R$ 465,03 

possuía data de vencimento em 04/03/2015 e a segunda no mesmo valor 

em 04/04/2015, porém, conforme extrato do Serasa ao ID 6805605 o nome 

da autora fora negativado em 04/03/2015, ou seja, teoricamente não 

estaria ainda inadimplente com as duas primeiras parcelas. Dentro deste 

contexto, deve ser declarada a inexigibilidade do débito apontado no 

cadastro de proteção ao crédito, com a sua consequente exclusão No 

tocante ao pedido de indenização a título de dano moral, é aceitável, pois a 

inscrição do nome da requerente lhe causou danos à honra e foi indevida. 

Neste sentido, salienta-se que tal conduta configura dano moral in re ipsa, 

ou seja, prescinde de comprovação. A propósito, é o posicionamento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Alterar o decidido no acórdão recorrido no 

que se refere à responsabilidade da agravante e ao nexo de causalidade 

impõe o revolvimento de fatos e provas, medida vedada em recurso 

especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. No tocante à comprovação do 

dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o 

acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o 
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dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 

521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 18/9/2014, DJe 25/9/2014). 3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas 

hipóteses permissivas de revisão da referida indenização. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/10/2015, DJe 23/10/2015). Resta, pois, cristalina a responsabilidade da 

empresa requerida, no evento que causou os danos suportados pelo 

Requerente, ou seja, no inscrição indevida, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” O Código Civil 

Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são aplicáveis ao caso 

em tela: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito ... Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

...” No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, 

tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte requerente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza, pelo que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Assim, julgo PROCEDENTE o pedido da 

requerente para DECLARAR a inexistência do débito originário da 

negativação (Contrato 016145731000023), com a consequente exclusão 

do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, e CONDENAR 

a parte requerida a pagar ao a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data. No mais, CONDENO o 

requerido, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios ao patrono da demandante que, atendendo aos critérios do 

art. 85, §2º do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação. Por fim, 

inobstante a manifestação de ID 9726206, sem que houvesse sua 

apreciação e deferimento, defiro conforme pugnado pelo requerido em 

audiência de conciliação, ou seja, diante da ausência injustificada da 

requerente à audiência de conciliação, considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, conforme dispõe o art. 334, §8º, do CPC, APLICO a multa à 

requerente no percentual de 1% sobre o valor da causa. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001924-29.2017.8.11.0009
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Advogado(s) Polo Ativo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001924-29.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA GALVAO FARDIN REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto, etc. 

MARIA APARECIDA GALVÃO FARDIN ajuizou “ação de indenização por 

cobrança indevida cumulada com danos morais”, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A / VIVO S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos. A requerente alega, em síntese, que contratou os serviços da 

requerida referente ao número telefônico (66) 99670-2535, o qual ficou 

pactuado o pagamento mensal do valor de R$ 29,90, contudo, aduz que 

houve majoração no valor da fatura sem ter contratado qualquer serviço 

adicional, requerendo assim indenização por danos morais e o pagamento 

do valor de R$ 132,00 referentes aos valores em dobro. Recebida a inicial 

ao ID 10864175, oportunidade em que fora determinada a audiência de 

conciliação, que realizada ao ID 14439650, resultou infrutífera. Citada, a 

requerida apresentou contestação ao ID 14478860, suscitando 

preliminarmente a inépcia da inicial, e no mérito, afirma que o débito 

contestado é devido por decorrer do inadimplemento da requerente quanto 

ao pagamento da utilização dos serviços prestados pela requerida, nos 

meses de junho e julho de 2017. Em seguida, a requerente apresentou 

impugnação reiterando os pedidos da inicial (ID 18829872). É o relatório do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar, que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I e II, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo a 

necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. De plano, AFASTO a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pelo requerido, porquanto no caso em apreço, nenhuma das 

hipóteses legais configuradoras da inépcia estão presentes. Não havendo 

mais preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito. Pois bem. 

Embora os incisos I e II, do artigo 333, do Código de Processo Civil, 

estabeleçam que a prova incumbe a quem alega, o Código de Defesa do 

Consumidor trouxe regra especial ao sistema jurídico vigente, admitindo a 

inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos constantes do 

inciso VIII, do artigo 6º, da Lei 8.078/90. Tal inversão será possível, em 

favor da parte mais vulnerável, (artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor), quando presentes a verossimilhança de suas alegações ou 

sua hipossuficiência. Assim, impende salientar que a hipótese dos autos 

versa em tese sobre relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), cabendo 

ao fornecedor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais e coletivos” (art. 6º, inciso VI, do CDC), sob pena de 

responder, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva) pelos 

danos causados aos consumidores (art. 14, do CDC), razão pela qual fora 

deferida a inversão do ônus da prova ao ID 10864175. No caso em 

apreço, a requerente alega majoração na fatura de sua telefonia móvel, 

sem, contudo, ter contratado qualquer serviço adicional do pactuado. 

Compulsando as faturas colacionadas pela requerente, é possível 

visualizar que a conta referente ao mês de junho/2017 (ID 10395216) 

possui como serviço contratado o pacote de “VIVO CONTROLE 1.5GB – 

50 MIN” no valor de R$ 27,82, já a conta do mês subsequente, qual seja, 

julho/2017 (ID 10395218), o serviço contratado fora alterado para “VIVO 

PÓS 2GB” no valor de R$ 48,78, o que resultou em um aumento de R$ 

20,96 (vinte reais e noventa e seus centavos). Assim, verifica-se que 

houve uma alteração do plano que acarretou no aumento indesejado da 

fatura pela requerente. É cediço que alteração do plano é autorizada pela 

ANATEL, exigindo-se somente a prévia notificação dos usuários, nos 

termos do artigo 52 da Resolução nº 632/2014, que dispõe: “Art. 52. As 

prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem 

eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas 

Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das 

regras específicas aplicáveis ao STFC”. Contudo, em sede de 

contestação, a requerida aduz que a requerente “deixou de efetuar o 

pagamento das faturas do período de junho e julho de 2017, fato gerador 

do incontestável débito R$ 122,58 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e 

oito centavos), o qual, infundadamente, alega desconhecer”. Ou seja, a 

requerida nada contestou acerca da alteração de plano, se limitando a 

aduzir o inadimplemento da requerente em relação as faturas de junho e 

julho/2017, o que não se justifica, haja vista o devido comprovante de 

pagamento juntado pela requerente nas faturas correspondente aos 

meses alegados pelo requerido (Ids 10395216 e 10395218). Assim, a 

conduta da requerida exposta nos autos configurou prática abusiva, nos 

exatos termos do artigo 39, incisos VI e X, bem como prática contratual 

abusiva, na forma do artigo 51, inciso X, todos do Código de Defesa do 

Consumidor, Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃOUNILATERAL DE PLANO DE 
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TELEFONIA SEM CONSENTIMENTO DOCONSUMIDOR PARA PLANO MAIS 

ONEROSO. PRÁTICA ABUSIVA. Alterações no plano originariamente 

contratado que somente podem ser implementadas mediante prévia 

anuência e contratação expressa pelos consumidores, mormente quando 

determinam a majoração do preço do plano anteriormente contratado. 

Prática abusiva, nos exatos termos do artigo 39,incisos VI e X, bem como 

conduta contratual abusiva, na forma do artigo 51,inciso X, todos do 

Código de Defesa do Consumidor, nem mesmo se justificando eventual 

exigência de agência reguladora, pois o consumidor não é participante de 

relação negocial ou de regulação da atividade de natureza administrativa. 

Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1011574-51.2019.8.26.0482; 

Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

05/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020); Destarte, a requerida não se 

desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da requerente, não apresentou nenhum documento, 

gravação ou contrato assinado para ilidir os fatos narrados pela parte 

autora e confirmar a legalidade da cobrança dos valores lançados no 

plano de telefonia móvel. Não há nenhum pedido do consumidor, a 

autorizar a alteração no valor do plano. Ora, em havendo incremento no 

preço, sem que o consumidor tenha sido consultado, a requerida incorre 

em prática abusiva, consistente em "elevar sem justa causa o preço de 

produtos ou serviços" (CDC, art. 39, inciso IX, da Lei nº 8.078/90.Trata-se, 

na verdade, de uma prática contratual que estabelece obrigações iníquas, 

abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, em 

total incompatibilidade com a boa-fé que deve nortear as relações jurídicas 

(CDC, art. 51, inciso IV). Logo, a prática empresarial da requerida afronta o 

sistema de proteção ao direito do consumidor. Por outro lado, tal fato não 

comporta acolhimento à pretensão relacionada à indenização por danos 

morais, pois a cobrança indevida de R$ 20,96 por mês, referente à 

diferença da mensalidade do novo plano imposto à requente, não importa 

em dor, angústia, desgosto, ou humilhação, não sendo capaz, por si só, 

de atingir direitos personalíssimos. A alteração efetuada não impediu a 

utilização dos serviços e muito menos os reduziu. Não comprovou a 

requerente que a cobrança a maior prejudicou o pagamento de outras 

contas mensais. Nem tampouco houve a inscrição do seu nome em 

cadastros de proteção ao crédito ou eventual protesto. Conquanto não se 

negue o desconforto causado pela situação dos autos, tal fato não foge 

aos aborrecimentos normais da vida moderna e não tem o condão de 

gerar aflições e angústias à honra e personalidade da pessoa, aptas a 

ensejar a reparação pretendida. Posiciona-se a remansosa jurisprudência 

sobre o tema: MIGRAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA - Alteração unilateral 

para plano mais caro à revelia do consumidor - Inadmissibilidade - 

Irrelevância de não ser mais o plano usufruído por ele oferecido no 

mercado Dever de manter todas as funcionalidades do plano anterior pelo 

valor pactuado sem majoração diante da diferença com o plano mais 

oneroso - Conduta violadora do artigo 51, XI do CDC, vedado ao 

fornecedor, direta ou indiretamente variar o preço de maneira unilateral - 

Indenização por dano moral, todavia, descabida na espécie, por irrisório o 

valor da diferença cobrado, por não haver supressão de funcionalidades 

do plano anterior e por não implicar a conduta em qualquer mácula ao 

nome do recorrido – Decisão reformada em parte - Apelo parcialmente 

provido para cassar a condenação ao pagamento de indenização por 

dano moral, arcando o recorrente com a metade das custas e com 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa a ser 

pago aos patronos da ré, diante da sucumbência parcial, já considerada a 

atuação de todos na esfera recursal. (TJSP; Apelação 

Cível1001236-88.2019.8.26.0297; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão 

Julgador: 15ªCâmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3ª Vara Cível; Data 

do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020); Ademais, a 

requerente pleiteia o pagamento de R$ 132,00 (centro e trinta e dois reais) 

“referentes aos valores em dobro dos cobrados a mais do que os 

devidos”, contudo, em tal valor, a requerente acrescentou como indevido a 

“ASSINATURA MENSAL”, bem como os “ENCARGOS FINANCEIROS” e 

“LIGAÇÕES PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS”, o que não se encaixa na 

alteração contratual do plano, visto que, “assinatura mensal” consta como 

contratado nas duas faturas, “encargos financeiros” se trata de eventual 

multa por pagamento em atraso e “ligações para serviço de terceiros” 

consta como utilização acima do contratado. Isto posto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da requerente para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 41,92 (quarenta e um reais e noventa e 

dois centavos) referente ao dobro dos valores indevidamente cobrados, 

com atualização monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação No mais, CONDENO a requerida, 

ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

ao patrono da demandante que, à vista da matéria em discussão, tempo da 

demanda, bem como o trabalho desenvolvido e, ainda, atendendo aos 

critérios do art. 85, parágrafos 2º e 8º do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000317-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a CONTESTAÇÃO é TEMPESTIVA, conforme certidão de 

ID:9070778. Diante disso, INTIMO a parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000317-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000317-78.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARILZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER, BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de indenização 

de seguro obrigatório DPVAT, movida por Marilza de Oliveira em face da 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A., todos qualificados nos autos, em que 

pretende a parte requerente a condenação da parte requerida ao 

pagamento do valor da diferença referente à indenização do seguro 

obrigatório, do qual recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em razão 

das lesões advindas do acidente de trânsito ocorrido em 23 de abril de 

2016. Citadas (ID. 7323400), as requeridas apresentaram contestação ao 

ID. 8831379. Em síntese, no mérito, sustenta que a parte requerente já 

recebeu administrativamente o quantum devido a título de indenização. 

Discorreu sobre a correção monetária, juros moratórios, honorários 

advocatícios, e, ao final, pugnou pela improcedência da demanda. 

Impugnação à contestação (ID. 16565877), oportunidade em que foram 

rebatidos os argumentos lançados na peça defensiva. Saneado o feito ao 

ID. 19813269, fixado os pontos controvertidos e determinada perícia 

médica. Laudo Pericial acostado ao ID. 23549136, do qual fora dada 

ciência às partes. Após, manifestou do autor ao ID. 24350219, que na 

oportunidade requereu o pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) 

sobre o membro fraturado a título de ressarcimento pelos gastos 

decorrentes do acidente automobilístico. Manifestação da parte requerida 

sobre o laudo ao ID. 27022351, oportunidade em que pugnou pela total 

improcedência da ação, tendo em vista que diante do laudo acostado não 

há valor remanescente a ser ressarcido. É o relatório. DECIDO. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide por versar sobre matéria de 

direito e de fato que dispensa a produção de outras provas em audiência. 
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As provas carreadas aos autos são suficientes para formar o necessário 

convencimento, não encontrando, portanto, nenhum óbice quanto a 

aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não havendo questões preliminares a serem discutidas no feito, 

passa-se a questão de mérito. A existência do acidente não despontou 

como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a ser 

decidida diz respeito, unicamente, a atualização do montante da 

indenização. Convém esclarecer que a questão debatida nos autos é 

regulada pela Lei nº 6.194/1974 e, para que a parte autora faça jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes 

requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez 

permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste aspecto, 

cumpre destacar que a Lei n.º 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em sua 

redação primitiva, estabelecia que a indenização por invalidez permanente 

seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior salário-mínimo vigente 

no país. Todavia, com a edição da MP n.º 340/2006, de 29/12/2006, 

convertida na Lei n.º 11.482/2007, de 31/05/2007, a indenização por 

invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).” Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 23 de abril de 2016, há 

que se observar o regramento estabelecido pela Lei n.º 11.482/2007, de 

modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da lesão para fins de 

estipulação do valor correspondente, conforme dispõe o § 1.º, do art. 3.º, 

da Lei n.º 6.194/1974: “§ 1.º - No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, vale destacar que restou pacificado o entendimento de que a 

indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula n.º 474 do STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. A perícia médica de ID. 

23549136, atesta que a parte autora, em razão do acidente de trânsito que 

sofreu, realizado todos os procedimentos médicos capazes de minimizar o 

dano (quesito n. 7, a), possui invalidez permanente parcial (quesito n. 6, I) 

e quantifica o grau de invalidez como déficit funcional de 50% (cinquenta 

por cento) do ombro direito, correspondente à 50% de 25% (vinte e cinco 

por cento), em análise aos parâmetros estabelecidos pela lei. Desse modo, 

tendo em vista que a parte requerente já percebeu o valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

administrativamente, o que corresponde à 50% de 25% (25% de 13.500 = 

R$ 3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50), não há valor remanescente à ser 

indenizado e, portanto, a requerente não faz jus ao recebimento da 

pretendida indenização. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como dos honorários 

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

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, por ser a requerente beneficiária da gratuidade judiciária (fl.35), a 

exigibilidade de tais verbas ficam suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. P. I. C. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001808-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERNANDA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEYSON THIAGO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001808-86.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MAYARA 

FERNANDA BRAGA EXECUTADO: DHEYSON THIAGO PEREIRA DA SILVA 

Vistos, etc. 1. Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes (art. 914, §1º, do CPC), o que não ocorreu in 

casu, pois apresentado no bojo da própria execução. Assim, tendo em 

vista que a distribuição dos embargos pela parte executado não obedeceu 

os ditames legais, atenta ao princípio da economia e celeridade processual 

e, também, da instrumentalidade das formas, RECEBO o petitório de Id. 

22194234 e seguintes, como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 2. Ato 

contínuo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar o que entender de direito. 3. Após, por se tratar 

de processo que envolve interesse de incapaz, nos termos do art. 178, 

inc. II, do CPC, ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestar o que 

entender de direito. Às providências. Colíder, Data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002121-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE (REQUERIDO)

SERGIO DE JESUS DA SILVA (DEPRECADO)

Edilaine M. Machado da Silva (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de id. 30527163.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO SHINITI KIKUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

ANDREIZA JOSIANE DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a Certidão do oficial de justiça Id. 29761357, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida/pugnar o que entender pertinente, no prazo 

de 05 dias, para fins de intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000944-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO BONFIM DE GODOY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARA PEREIRA OAB - MT21800/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 12.607,36 (doze mil, 

seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos), com os acréscimos 

legais e custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001273-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRIAS AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. APARECIDA DE OLIVEIRA POUSADA - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO(A))

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT17820/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 17.109,82 (dezessete 

mil, cento e nove reais e oitenta e dois centavos), com os acréscimos 

legais e custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-79.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA TEREZA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RAMPAZZO (EXECUTADO)

EDIMARCOS APARECIDO RAMPAZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTER BENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 1.329,30 (um mil, 

trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos), com os acréscimos 

legais e custas processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000204-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SOARES ARAGAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 4.091,02 (quatro mil, 

noventa e um reais e dois centavos), com os acréscimos legais e custas 

processuais, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o 

prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010374-70.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GALELLI BATISTELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))
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CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 39.263,81 (trinta e nove 

mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), com os 

acréscimos legais e custas processuais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000719-96.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CARNEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 7.241,33 (sete mil e 

duzentos e quareanta e um reais e trinta e três centavos), com os 

acréscimos legais e custas processuais, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao 

cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo para 

o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova intimação 

(Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano N. de Melo (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000541-45.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: COMERCIO VAREJISTA DE 

GAS MOLINA LTDA EXECUTADO: ADRIANO N. DE MELO Vistos. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte exequente apresentou pedido de desistência da 

ação por falta de interesse processual. Assim, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC c.c. enunciado 90 do FONAJE. 

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 

9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-04.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA FURLANETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000050-04.2020.8.11.0009. REQUERENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: FABIO DA SILVA FURLANETO 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual. Sem 

maiores delongas, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do CPC. DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 

9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-71.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - JUIZADO ESPECIAL Processo n.º 1000052-71.2020.8.11.0009. 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada. De 

início, destaca-se que a parte reclamada é revel, pois, devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e contestar a 

inicial. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta em que são partes as 

em epígrafe. A parte autora argumenta ser credora da parte requerida no 

valor de R$ 429,36 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos), encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. A 

inicial veio acompanhada de cópia digitalizada do(s) título(s) de crédito, o 

que comprova o pleito da parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, 

por se tratar de direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou 

mediato, processual, preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora e não contestados pela 

parte ré, caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do 

CPC. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do CPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 429,36 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do 

vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do 

STJ. DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 

9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000929-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - SP73788 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000929-45.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LURDES RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, tendo como partes as em epígrafe. Consta dos 

autos que as partes celebraram acordo extrajudicial, o qual foi 

homologado pelo Juízo e concedido o prazo de suspensão previsto no art. 

313, § 4º, do CPC. Conforme certidão retro, a parte exequente deixou 

decorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação. É o que merece 

registro. DECIDO. Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a 

execução quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo 

diploma legal, estatui que a extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente 

paga pela parte executada, conforme concordância tácita da parte 

exequente. Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de 

pagar quantia certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação 

jurisdicional executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da 

dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem ser 

desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos. DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a 

devida baixa na distribuição. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001835-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

id.30673445, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, no prazo de 

10 (dez) .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000499-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DE ARAUJO DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, por todo o teor do 

comprovante de pagamento e manifestação de extinção acostadas aos 

autos no id. 30412318 e 3041219, para, querendo pugnar o que entender 

pertinente, no prazo de cinco dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-50.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON DE MATOS BICALHO (EXECUTADO)

LORRANY VICTORIA DIAS MATOS BICALHO (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002170-40.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GARCIA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. D. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000678-76.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

MARCILEIA DE SOUZA VIEIRA OAB - 027.628.741-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. T. (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo acerca da decisão de id.: 30557226 que determinou a emenda 

da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: A exequente adeque 

o valor da causa ao pedido de prisão se limitando aos três últimos meses, 

nos termos do §7º, do art.528, do CPC, bem como determinou que seja 
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cientificado, na oportunidade, o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento o processo será 

extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

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

Processo Número: 1000697-19.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. O. (AUTOR(A))

B. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, fica a parte autora intimada a se 

manifestar requerendo o que entender direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000538-42.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DALA ROZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000538-42.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

ROSELI DALA ROZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO Vistos. ROSELI DALA ROZA, 

devidamente qualificados na peça basilar ajuíza Ação Ordinária em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a concessão de 

auxílio-doença, em sede de tutela de urgência e, ao final, a concessão de 

aposentadoria por invalidez. É o breve relato. Decido. Da assistência 

judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a 

parte autora comprovou não possuir condições para arcar com as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente 

pelos documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. 

Ressalto que, para a concessão da tutela de urgência, exige nos termos, 

do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos 

efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito vislumbro que há 

mera aparência e, portanto apenas a mera aparência não satisfaz para a 

configuração do quesito probabilidade do direito, isso porque há perícia do 

requerido realizado no mês de janeiro do corrente ano atestando a 

capacidade da requerente para o laboro. Destarte, nesse influxo de ideias, 

em que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Ainda, tendo em vista que a resolução do 

feito dependerá necessariamente da realização de perícia média, visando 

a celeridade do feito e, ainda, por não haver prejuízo as partes, nomeio 

como perita, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), a 

Dra. Nathália Sguarezi Chiochetta, devendo ser intimada por e-mail 

(nathalia.sc@hotmail.com) desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, sendo que, na oportunidade deverá 

apresentar data para realização da perícia, devendo a serventia intimar as 

partes da realização do ato, independentemente de novo despacho. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

único do artigo 3º da resolução retromencionada e, multiplico, por dois, 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª Região. Intimem-se as partes, que 

estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das 

matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) 

sob pena de preclusão. Após a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para apresentarem razões finais escritas, no prazo de 15 (quinze), nos 

termos do §2, do artigo 364, do CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 20 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000872-76.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISLAINE DA SILVA LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em substituição. ELISLAINE DA SILVA LIMA DE SÁ propôs ação 

previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c conversão em 

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora que 

após ter sofrido acidente de trânsito (23/03/2018) tornou-se incapaz de 

exercer suas atividades laborais, pois sofre com lesões no tornozelo e 

joelho direito. Sustenta que teve indicação médica para realização de 

procedimento cirúrgico para reconstrução do LCA, porém, até o momento 

aguarda tal procedimento. Aduz que o pedido administrativo de 

prorrogação do benefício de auxílio-doença lhe foi indeferido. Dessa 

forma, pleiteia a concessão de tutela antecipada para que referida 

autarquia restabeleça o benefício de auxílio-doença em seu favor, 

porquanto se encontra incapacitada de exercer atividade laboral. Juntou 

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

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

para compelir a imediata concessão do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, necessário o preenchimento 

dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

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

dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial 

invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da 

documentação acostada à inicial, em que constam exames e atestados 

médicos concluindo pela incapacidade laborativa da demandante, ID – 

30574417. Quanto ao requisito de ser a autora segurada da previdência e 

ter cumprido o período da carência, tem-se que foram acostadas aos 

autos cópia do CNIS que indicam ser a autora segurada da previdência e 

ter cumprido o período de carência. Ademais, a negativa do INSS para a 

concessão do auxílio-doença alicerçou-se tão somente na não 

constatação de incapacidade, de modo que, a princípio, o próprio 

requerido já reconheceu o cumprimento das condições em apreço. Foi, 

também, anteriormente concedido à autora benefício previdenciário por 

determinado período, o que colabora, por ora, para concessão da liminar 

pleiteada. No que concerne ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo vislumbro sua presença no fato de se tratar de verba de 

caráter alimentar, de quem está impossibilitado de trabalhar, em 

decorrência de doença grave. Por conseguinte, foram atendidos os 

requisitos indicados no art. 300 do CPC, razão pela qual a concessão, em 

sede de tutela antecipada, é medida que se impõe. Em face do exposto, 

defiro a liminar requestada, determinando que o Instituto Nacional de 

Seguridade Social, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o auxílio-doença à 

parte autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

descumprimento. CITE-SE a parte ré para, querendo, apresentar resposta 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, Art. 344). Decorrido o 

prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a autora para réplica. 
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Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT, 24 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000869-24.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em substituição. Elizabeth Souza da Silva ajuíza a presente Ação 

Previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 

Sustenta a autora preencher os requisitos necessários para a concessão 

dos benefícios previdenciários. Desta forma, pleiteia a concessão de 

tutela provisória de urgência, para que seja deferido o pedido de pensão 

por morte. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas processuais sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Da tutela antecipada. De proêmio ressalto que para a concessão da 

tutela de urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, 

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

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, 

não restou demonstrada a prova inequívoca de que a requerente era 

dependente do de cujus Sr. Marcos Roberto Machado. Assim, verifico que 

quanto à probabilidade de direito há mera aparência e, portanto, apenas a 

mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito probabilidade 

do direito. Ressalta-se que, para o deferimento da antecipação da tutela, 

todos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC devem estar 

presentes, sendo que, ausente qualquer deles, não há como ser acolhido 

o pedido. Dessa forma, ausente a prova inequívoca que me convença da 

probabilidade do direito, tenho que deve ser indeferido o pedido de 

antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela formulado pela requerente. Da designação de audiência 

instrutória. Tendo em vista o teor da portaria-conjunta nº 249 do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o fechamento das 

portas dos Fóruns das Comarcas deste Estado, bem como considerando 

que as medidas temporárias tomadas de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 podem perdurar por tempo indeterminado, deixo de designar 

audiência de instrução e determino o retorno dos autos à secretaria para 

que sejam alocados em escaninho próprio, fazendo-os conclusos após a 

situação de emergência. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Havendo alegações de preliminares pelo 

requerido, reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pelo autor 

da demanda, venham-me conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-08.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000743-08.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE ILTON RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta por 

JOSE ILTON RODRIGUES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL objetivando a concessão de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de 

tutela. A inicial acostou os documentos de fls. 04/25. Deferida a 

antecipação de tutela às fls. 26/30. A contestação foi apresentada às fls. 

56/78. Impugnação à contestação às fls. 85/86. Realizada perícia às fls. 

45/53, oportunidade em que as partes foram intimadas a se manifestarem, 

sendo que a parte autora concordou parcialmente com o laudo do perito 

às fls. 80/82. Audiência realizada às fls. 94/96. Decido. Trata-se de ação 

proposta por JOSE ILTON RODRIGUES DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL objetivando a concessão de auxílio 

doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de 

antecipação de tutela. No caso dos autos incide o disposto no artigo 355 

do CPC, vez que não são necessárias outras provas além do laudo 

pericial já confeccionado. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

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

houver necessidade de produção de outras provas; A parte autora 

argumenta: que se encontra incapacitada para o trabalho, em razão de 

estar acometido por traumatismo do ombro direito, decorrente de acidente 

de trânsito, déficit funcional do mesmo ombro com agravamento até os 

dias de hoje, estando sem condições realizar atividades laborais para seu 

próprio sustento. A autarquia por sua vez assim se manifestou: que o 

autor não possui qualidade de segurado e carência e que não há provas 

da incapacidade total temporária ou definitiva para o trabalho. No que 

tange a manifestação apresentada ao laudo pericial, à parte autora alega 

que o perito nomeado afirmou que o autor se encontra incapacitado para 

atividades que necessitam de esforço físico e levantamento/carregamento 

de peso, bem como a necessidade de tratamento cirúrgico para a 

recuperação laborativa. Alegando assim, que em se tratamento de 

recuperação laborativa condicionada à realização de tratamento cirúrgico, 

que não pode o segurado se ver obrigado a submeter-se a tal medida, 

exatamente em virtude de sua avançada idade, assim como inviável a 

reabilitação profissional. Em que pese às razões da parte autora, tenho 

que os fundamentos da peça impugnatória acerca do laudo pericial, 

demonstram apenas descontentamento em relação ao resultado da perícia 

médica, o qual foi conclusivo a respeito do estado de saúde da parte 

autora, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada. Entretanto, vale 

ressaltar que enquanto perdurar a incapacidade laborativa do segurado o 

beneficiário, bem como não se encontrar apto a retornar suas atividades 

ou não for submetido ao processo de reabilitação profissional, não haverá 

a cessação do benefício deferido (art. 62 da Lei nº 8.213/91). Uma vez 

que cabe à autarquia previdenciária avaliar a possibilidade de reabilitação 

da inaptidão laborativa do autor, sendo-lhe devido o auxílio-doença até que 

a autarquia previdenciária promova a sua reabilitação, razão pela qual 

afasto a impugnação apontada ao laudo pericial. Quanto ao mérito, embora 

as razões da parte autora e do Instituto Nacional de Seguridade Social, 

tenho que a prestação jurisdicional deve se limitar à concessão do 

auxílio-doença por encontrar guarida no artigo 59, da Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado 

temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Em análise a documentação juntada aos 

autos, verifica-se que a qualidade de segurado da parte autora ficou 

devidamente demonstrada no presente feito, bem como as declarações 

das testemunhas dão conta de que a autora laborava nas lides do campo, 

sempre em regime de economia familiar. No que tange ao requisito a 

incapacidade, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, às fls. 44/53 que a parte autora se encontra acometida de 

doença que a incapacita de forma total e temporária. Descreve a perícia 

às fls. 50 no quesito 15 - que o autor pode reabilitar-se para exercer 

atividade após tratamento cirúrgico. Assim, não há que se falar em 

incapacidade definitiva, o que afasta a possibilidade da concessão do 

benefício da aposentadoria por invalidez, pleiteado na inicial, merecendo, 

no entanto, o reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-doença, 

previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91. Por fim, segundo orientação da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, 

quando da hipótese de restabelecimento de auxílio-doença, a data inicial 

de implantação do benefício deve ser a data da cessação indevida, como 

se vê: Processo PEDILEF 200851510059256 PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 

DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL Relator(a): JUIZ FEDERAL ÉLIO 

WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO Sigla do órgão: TNU Órgão julgador: 

Turma Nacional de Uniformização Data da Decisão: 03/08/2009 Fonte/Data 

da Publicação: DJ 15/09/2009 Decisão: A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 
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discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento ao pedido de 

uniformização, nos termos do relatório, do voto e da ementa constantes 

dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Brasília, 03 de agosto de 2009 ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO Juiz 

Federal Relator Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 

CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUXÍLIO DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA CESSAÇÃO 

INDEVIDA. 1. Tem prevalecido, na jurisprudência dominante do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na hipótese de 

restabelecimento de benefício por incapacidade, em que não tenha havido 

alteração do quadro clínico, a data a partir da qual serão produzidos os 

efeitos do restabelecimento será aquela em que houve a cessação 

indevida. 2. No caso concreto, tratava-se da mesma enfermidade, não 

tendo ocorrido a cura ou a melhoria do estado do beneficiário, não 

logrando a parte desempenhar outra atividade laborativa que lhe 

assegurasse o sustento. Em nenhum momento, o perito atestou que a 

incapacidade apenas eclodiu quando da realização da perícia ou em data 

posterior ao cancelamento do benefício. 3. Pedido de uniformização 

provido. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora do benefício auxílio doença, julgando extinta a ação, com resolução 

de mérito. O auxílio-doença será devido até que, seja submetido a 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não-recuperável, 

for aposentado por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 

8.213/91. Ao INSS, por fim, cumpre submeter o(a) autor(a) a exames 

médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes 

(art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica 

o(a) autor(a) obrigado(a) a submeter-se a exames médico-periciais 

quando determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do 

benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da 

situação fática, referente à incapacidade do(a) requerente, sob pena de 

se incorrer em descumprimento de decisão judicial. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: Jose Ilton Rodrigues Da Silva 2. Benefício concedido: 

Auxílio-Doença 3. Data do início do benefício: 21/08/2018 4. Renda mensal 

inicial: 91% do benefício. Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o 

trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, conforme 

especificado, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios 

de pagamento de juros moratórios e de correção monetária estipulados no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou 

versão mais atualizada por ocasião da execução do julgado. Tal benefício 

deverá ser pago por 01 ano. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 475, § 2º, do Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001509-61.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001509-61.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES MOREIRA DE MEIRELES 

REQUERIDO: TATIANE ALVES BATISTA Vistos em substituição. Leandro 

Rodrigues Moreira de Meireles propôs a presente Ação de Guarda contra 

Tatiane Alves Batista, todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese 

que o Requerente é a pai da menor impúbere, YASMIN MEIRELES ALVES, 

a qual, conta com a idade de 06 anos. Requer a concessão de medida 

liminar, concedendo a guarda provisória da menor. Liminar indeferida em 

ID. 22963564. Contestação juntada em ID. 25461984. Impugnação à 

contestação em ID. 28672284. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. A presente ação de guarda foi ajuizada neste juízo. 

Compulsando os autos, de pronto verifico a caracterização do instituto da 

litispendência nos presentes autos. Como é cediço, o instituto da 

litispendência se caracteriza pelo ajuizamento de duas ações que 

possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

como determinam os §§ 1º, 2º e 3º do art. 337, do CPC, in verbis: “(...) § 1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. (...)” Nessa 

toada, a respeito do tema Nelson Nery Junior leciona que: “Ocorre à 

litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em 

curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, 

quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e 

remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência. Como a primeira já 

fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, 

RT, p. 655)”. Analisando os autos, verifico a existência de outra ação de 

guarda ajuizada no dia 07 de maio de 2019 perante o Juízo da 2ª Vara Civil 

da Comarca de Tangará da Serra/MT, que está tramitando sob o código n.º 

310926, número único: 11478-90.2019.811.0055. Deste modo, 

considerando que a ação litispendente fora distribuída anteriormente a 

esta, a extinção do presente feito é medida de rigor, nos termos do §3º do 

art. 337, do CPC. Ainda que não houvesse a citação valida nos autos de 

código nº 310926 para determinar o momento em que ocorre a 

litispendência, verifico que este juízo é incompetente para julgar a 

presente ação de guarda, tendo em vista que o que define a competência 

é o lugar onde se encontra o menor. Ante o exposto, com fulcro no art. 

485, V, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

em face de ocorrência da litispendência. Sem condenação em honorários 

de sucumbência. Transitado em julgado, arquive-se o feito com as devidas 

baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000145-20.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. W. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA TEONILA PIRES OAB - 624.133.410-72 (REPRESENTANTE)

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. P. (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para que cumpra a decisão 

de id.:29386636, que determinou a emenda da inicial para o fim de que a 

parte autora apresente cópia da sentença homologatória prolatada por 

este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000959-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES ZAGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000959-66.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA DA GLORIA RODRIGUES ZAGOTTO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em substituição. Trata-se de 

embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, em face da sentença, prolatada nos autos. Eis um breve relato. 
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DECIDO. O Código de Processo Civil prescreve que os embargos de 

declaração serão opostos quando, na sentença ou no acórdão, houver 

obscuridade, contradição, erro material ou omissão (art. 1022, I ou II do 

Código de Processo Civil). Conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos. Pretende a embargante a alteração da sentença. No entanto, 

sem razão. Destarte, não há obscuridade e omissão na sentença 

embargada, tratando-se de tentativa de reapreciação da matéria e 

alteração do julgado, o que não se permite nesta via recursal. Com isso, a 

parte embargante demonstra, na verdade, inconformismo com o mérito da 

sentença e tenta reabrir a discussão a respeito, finalidade para a qual os 

embargos de declaração não são o instrumento adequado, independente 

do acerto ou não da impugnação deduzida. Isso porque, o benefício 

concedido foi fixado no valor de um salário-mínimo, não havendo 

necessidade de o embargante efetuar qualquer cálculo aritmético para 

saber qual o valor do benefício. No que tange a ausência de 

especificação, verifico que constou na sentença embargada: "a autora 

comprovou de forma robusta o período contínuo de mais de 10 anos no 

exercício da atividade, certidão de casamento, onde consta a profissão de 

seu cônjuge sendo lavrador, datada no ano de 1973, às fls. 18; boletim 

escolar dos filhos, às fls. 19/26; certificado de cadastro de imóvel rural, 

datado no ano de 1999, às fls. 27/28; carteirinha do sindicato dos 

trabalhadores em nome do marido, às fls. 29/30; escritura pública de 

compra e venda de imóvel rural, às fls. 31/36 e recibo, às fls. 37". [...] 

Assim, observa-se pelas CNIS de fls. 38/42, que o tempo de atividade 

contribuição da autora é de pouco mais de 9,5 anos, o que equivale a 115 

contribuições que somados com o tempo de atividade rural de mais de 10 

anos, ultrapassa a carência necessária para concessão do benefício, que 

perfaz em 15 anos". (sem grifo no original). O inconformismo com a 

sentença deve ser objeto do recurso adequado. Ante o exposto, conheço 

dos embargos de declaração, mas nego provimento. Intimem-se. 

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-88.2020.8.11.0046
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Processo: 1000037-88.2020.8.11.0046. AUTOR(A): VALTER 

JOSE TEODORO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

em substituição. Encerrada a instrução, passo a sentenciar o feito. 

SENTENÇA VALTER JOSÉ TEODORO ajuíza Ação de Aposentadoria por 

Idade Rural em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados na inicial. Aduz, em síntese, que o requerente nasceu 

em 06/07/1959, ou seja, contando com mais de 60 (sessenta) anos de 

vida quando do ajuizamento da ação. Ademais, informa que já exerce 

atividade rural por tempo superior ao exigido em lei, em regime de 

economia familiar, comprovando por meio dos seguintes documentos: 

Documentos pessoais, Certidão de casamento, Comprovante do protocolo 

de requerimento da previdência social etc. Requer que seja julgado 

procedente a presente demanda para condenar a parte requerida a 

conceder o beneficio de aposentadoria rural por idade em favor da parte 

autora. Junto à inicial, acostou os documentos. Devidamente citado, o INSS 

apresentou contestação (ID. 28833331). Audiência de instrução e 

julgamento realizada nesta solenidade. É o breve relato. Decido. Pretende 

o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a aposentadoria por 

idade, na qualidade de segurado especial. A situação do autor deve 

amoldar-se àquela prevista no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que é a 

daquele demandante que não tem prova material - assim entendido como 

as hipóteses mencionadas pelo artigo 106 da mesma lei - onde a 

apresentação de qualquer dos documentos ali elencados seria o bastante 

para comprovar a atividade rural. No caso, permite a lei o uso de prova 

testemunhal, desde que lastreada ao menos em início de prova material. 

Da prova documental. A concessão do benefício de aposentadoria por 

idade, pleiteado pelo autor, exige a comprovação do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei n. 

8213/91, mediante início plausível de prova material, legitimada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, exige-se a 

idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (artigo 48, § 

1º, da Lei de Benefícios). Assim, no tocante a prova documental, qualquer 

elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca da 

atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Analisando os documentos juntados pelo autor com a 

exordial, concluo que estes são aptos como início de prova para 

demonstrar a atividade rural exercida pelo mesmo há longa data. Nesse 

sentido, ao contrário do que alega o requerido, as provas materiais 

apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar a sua condição 

de rurícola. Com efeito, este comprovou através dos documentos 

carreados aos autos a profissão de agricultor. Mutatis mutandis, outro não 

é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ETÁRIA 

SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. A concessão do benefício 

de aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme disposto nos 

arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do 

requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, associado 

à demonstração do efetivo exercício da atividade rural por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 contribuições 

mensais), observada a regra de transição prevista no art.142 do 

mencionado diploma legal, desde que o período seja imediatamente anterior 

à data do requerimento, ainda que o serviço tenha sido prestado de forma 

descontínua. Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser 

demonstrada mediante início razoável de prova material, coadjuvada de 

prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não 

sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal. 2. O demandante 

completou 60 anos em 11/agosto/1994 (fl.11), correspondendo o período 

de carência, portanto, a 72 meses. Acostou os seguintes documentos: 

"Declaração de Exercício de Atividade Rural", expedida pelo INSS 

(Instrução Normativa nº 118/2005) em 08/agosto/2007 (fl.12 e v.); 

declaração de "Testemunhas Vizinhos Confrontantes de Lote" emitida pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pimenta Bueno e Região/RO, sem 

data (fl.13); carteira de associado ao referido sindicato, emitida em 

09/janeiro/2007, e cartão do "Projeto Fundiário Corumbiara" com 

acompanhamento datado de 12/junho/1979 (fl.14); Título de propriedade de 

gleba rural outorgado pelo INCRA em 19/dezembro/1983 (fl.15 e v.); 

notificação/comprovante de pagamento e cadastro de ITR referentes aos 

anos de 1992 e 1993 (fls.16/18); guia de ITR referente ao ano de 2003 

(fl.19); recibos de contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pimenta Bueno e Região/RO referentes aos meses de junho e julho/2007 

(fl.20); DARF's do ITR dos anos de 1990, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 e 2006 (fls.21/28); auto de infração por atraso na declaração do ITR 

de 1999 (fl.29); declaração de venda a terceiro da propriedade rural do 

autor firmada em 18/setembro/2007; e comunicado da decisão do INSS 

que indeferiu o pedido de aposentadoria por idade apresentado em 

20/agosto/2007. 3. Os substratos mencionados, conjuntamente 

analisados, atendem ao início razoável de prova material reclamado pelo 

art.55, §3º, da Lei 8.213/91. O próprio decisum recorrido admitiu que "os 

documentos apresentados constituem início razoável de prova material 

quanto ao efetivo exercício de ativiade rural pelo tempo de 72 meses 

exigidos pela lei" (v. fl.73), militando em favor da pretensão, ademais, o 

CNIS, que não consigna nenhum vínculo formal do apelante. 4. A prova 

oral se revelou apta a complementar o início de prova material, testificando 

que o recorrente se dedicou à atividade campesina durante o período de 

carência, deslocando-se de forma cotidiana para a labuta na zona rural, 

patenteando, outrossim, o regime de economia familiar. 5. Configurado, 

nesses termos, o direito à aposentadoria por idade (segurado especial), 

deve ser a sentença reformada para assegurar ao demandante a 

implantação do referido benefício, cujo termo inicial deve coincidir com a 

data do requerimento administrativo (20/agosto/2007, v. fl.36). 6. Sobre as 

parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de acordo com o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, 

incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela anteriores, e, em 

relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, 

conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a 

orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da 

repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905). 7. 

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, serão apurados quando da 

liquidação, com base nos percentuais mínimos de cada faixa prevista no 
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art. 85, §3º, do CPC/2015 (§4º, II, do mesmo artigo). Sem condenação em 

custas, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública. 8. Considerando 

a probabilidade do direito evidenciada a partir da análise empreendida e a 

natureza alimentar da prestação (perigo de dano), resta concedida a 

antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se à autarquia a 

implantação do benefício (aposentadoria por idade - rural) no valor de 1 

(um) salário mínimo, no prazo de 20 (vinte) dias. 9. Sentença reformada. 

Apelação provida para reconhecer a procedência do pedido. (AC 

0020097-55.2010.4.01.9199, JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 

23/05/2019 PAG.).” O que se extrai dos autos é que o autor é agricultor, 

atividade da qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando 

a sua condição de segurado especial. Da prova testemunhal. A intenção 

do legislador em exigir um início de prova não é outra senão o de dar um 

alicerce para a prova testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de 

fraude. Pois bem, ao analisar a audiência de instrução, onde foram 

colhidos os depoimentos das testemunhas, tendo por norte artigo 442 do 

CPC “A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de 

modo diverso”, vislumbro que tal prova é favorável para a parte autora, no 

sentido de comprovar sua condição de trabalhador rural. Sendo assim, 

verifica-se que o autor implementou os requisitos exigidos para obtenção 

do beneficio pleiteado, eis que conseguiu comprovar o preenchimento do 

período de carência por meio da prova documental corroborada pela prova 

testemunhal. Da carência. Resta, então, a análise do prazo de carência 

para a concessão da aposentadoria por idade rural. Esse tipo de 

aposentadoria não segue a regra geral do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91, 

mas sim a especial do art. 142 da mesma Lei, na qual estão estabelecidos 

os prazos do labor rural. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente implementou os requisitos exigidos para obtenção do benefício 

pleiteado, haja vista possui mais de 60 (sessenta) anos conforme 

documento juntado nos autos, sendo certo que comprovou o exercício de 

atividade rural por tempo muito superior ao exigido pela lei. As 

testemunhas inquiridas foram uníssonas quanto à atividade rural exercida 

pelo autor e a família desde longa data. Da qualidade de segurado. 

Colaciono definição dada pelo artigo 11, inciso VII e § 1º, da Lei nº 

8.213/91, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua 

colaboração, na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, 

possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 

arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 

4 (quatro) módulos fiscais; ou 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que 

exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei 

no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal 

meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da 

pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1º 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes” (grifos nossos). Devo anotar, por fim, que a 

forma de recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado 

especial é diferenciada, incidindo unicamente sobre a sua produção, ou 

seja, não há salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo. Destarte, 

considerando que o autor comprovou ter mais de 60 (sessenta) anos de 

idade; que exerceu o labor rural em regime de economia familiar durante o 

período de carência exigido pela lei; e, ainda, que na hipótese não há que 

se falar em salário de contribuição, o reconhecimento da sua qualidade de 

segurado especial e decorrente implantação do benefício pretendido, é 

medida que se impõe. Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar 

que, estes serão devidos conforme restou decidido pela Corte da 

Cidadania em sede de apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: 

“[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).” Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a CONCEDER o 

benefício de aposentadoria rural por idade a VALTER JOSÉ TEODORO no 

valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário. 

Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, CONCEDO o 

benefício de aposentadoria rural por idade desde a data de 19 de julho de 

2019. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor 

da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos. Saem os presentes intimados. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000835-49.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

I. R. D. O. L. REU: APARECIDO REIS LEMES DOURADO VISTOS. 

Processe-se em segredo de justiça. Trata-se de Ação de Família proposta 

por IZABELLY RANGEL DE OLIVEIRA LEMES, representada pela sua 

genitora POLIANA RANGELLI DE OLIVEIRA SOUZA, em face de 

APERECIDO REIS LEMES DOURADO. Alega que é filha do requerido, sendo 

que este não vem cumprindo com sua obrigação alimentar. Requer a 

fixação de alimentos provisórios no importe de 80% (oitenta por cento), 

mais despesas extraordinárias e, ao final, a condenação do requerido 

para que paga tal importância. Juntou os documentos necessários. 

Fundamento e decido. De proêmio, defiro os benefícios da assistência 

judiciária. Foi acostada a certidão de nascimento da menor, comprovando 

o parentesco com o requerido. No tocante aos alimentos provisórios, 

verifico a existência de prova pré-constituída do parentesco e a 

necessidade presumida da menor em auferir rendimentos a título de 

alimentos, arbitro os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo vigente os quais serão devidos a partir da citação, ante 

a ausência de maiores provas a cerca da renda do requerido, mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado na inicial, para o fim 

de fixar os alimentos provisórios no valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas médicas e hospitalares. Ainda, diante do teor da 

portaria conjunta 249 do TJMT, que suspendeu a realização de audiências, 

que pode vir a ser prorrogada, não havendo certeza de uma data para o 

retorno destas, deixo de designar por hora a audiência de conciliação. 

CITE-SE o requerido para, querendo, responder a ação no prazo de 15 
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(quinze) dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão 

e revelia. Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em igual prazo. 

Após, vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Comodoro/MT, 20 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001389-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. J. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 

522.835.931-15 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001389-18.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: EMILIO GIMENEZ MARTINEZ REQUERIDO: MARIA ADRIANA 

DE JESUS GOMES Vistos. Considerando que a requerida pugnou pela 

nomeação de defensor (ID 24656958); Considerando que a comarca de 

Comodoro está sem Defensor Público desde 28 de setembro de 2017; 

Considerando que os artigos 234 e 1691, inciso IX, ambos da CNGC, em 

conformidade com o art. 183, § 1º e art. 186, § 1º do CPC, dispõe que a 

intimação da Defensoria Pública será realizada mediante o 

encaminhamento dos autos a entidade em carga, remessa ou meio 

eletrônico; Considerando que a indivisibilidade é princípio institucional da 

Defensoria Pública, a teor do art. 3º da Lei Complementar 80/1994 e, em 

razão disso, os Defensores não se vinculam aos processos nos quais 

oficiam, podendo ser substituídos uns pelos outros, de forma a não deixar 

os necessitados sem a devida assistência e o processo sem solução de 

continuidade; Considerando a doutrina de Paulo Galliez (2010, p.156), que 

nos ensina que “a Defensoria Pública pertence aos Defensores Públicos e 

aos assistidos, e a sua razão de ser consiste no fato de que as suas 

normas fundamentais e o funcionamento de seus órgãos não podem 

sofrer qualquer solução de continuidade. Uma vez deflagrada a atuação 

do Defensor Público, deve a assistência jurídica ser prestada até atingir o 

seu objetivo, mesmo nos casos de impedimento, férias, afastamento ou 

licenças, pois nesses casos, a lei prevê a possibilidade de substituição ou 

designação de outro Defensor Público, garantindo assim o princípio da 

eficiência do serviço público introduzido no art. 37 da Carta Magna pela 

Emenda Constitucional n° 19/98.” (grifo nosso); Considerando que esse 

princípio da indivisibilidade permite que seus membros se substituam uns 

aos outros, a fim de que a prestação da assistência jurídica aconteça sem 

solução de continuidade, de forma a não deixar os necessitados sem a 

devida assistência. (MENEZES, 2007); Considerando que Segundo o 

princípio da unidade, a Defensoria Pública deve ser compreendida como 

um todo orgânico, de maneira que todos os seus integrantes formam um 

único órgão, sob a mesma direção, mesmo fundamento e finalidades. 

(ZUMIOTI, 2012); Considerando que a Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no HC 

88743 – RO e também a Sexta Turma, na relatoria do Ministro OG 

Fernandes, HC 43.629 – AP, decidiu que não houve nulidade na intimação 

do Defensor Público Geral da Instituição em substituição a intimação direta 

do ilustre Defensor atuante no caso; Considerando que na ementa do HC 

88743 consignou o relator que “nos termos da legislação de regência 

editada pela União (LC 80/94), são princípios institucionais da Defensoria 

Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Em face 

de tais determinações, a Defensoria Pública, seja estadual ou da União, 

não pode ser subdividida internamente em várias outras instituições 

autônomas e desvinculadas entre si, pois, tal como acontece aos 

integrantes do Ministério Público, seus membros não se vinculam aos 

processos nos quais oficiam, podendo ser substituídos uns pelos outros” 

(grifo nosso); Considerando que nos fundamentos apresentados pelo 

ministro OG Fernandes, da Sexta Turma, no aresto acima mencionado, 

entendeu o STJ que “não se pode exigir que a intimação do Defensor 

Público seja feita por mandado na pessoa do mesmo membro oficiante na 

causa. Configura-se razoável, para fins de intimação pessoal, 

proceder-se à inequívoca ciência da Defensoria Pública, por intermédio de 

ofício ou mandado, devidamente recebido, competindo à Instituição 

organizar a atuação de seus membros, sob pena de burocratizar o 

processo, em total desrespeito a efetividade e celeridade da Justiça” (grifo 

nosso); Considerando que no aresto acima mencionado ficou consignado 

também que “conquanto não tenha sido feita a intimação diretamente ao 

Defensor oficiante no caso, procedeu-se à intimação do próprio Defensor 

Público-Geral. Tal circunstância elide a apontada nulidade, por ausência de 

intimação pessoal, porquanto devidamente respeitadas às prerrogativas 

inerentes ao cargo. Nos termos da Lei Complementar nº 80/94 e em 

observância ao princípio da indivisibilidade, os membros da Defensoria 

Pública não se vinculam aos processos nos quais oficiam, podendo ser 

substituídos uns pelos outros” (grifo nosso); Considerando que os 

magistrados da Comarca de Comodoro formularam consulta perante a 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado (Consulta n. 7/2019 – CIA ti. 

0009857-29.2019.8.11.0000), com a seguinte indagação: “Apresentamos 

a Vossa Excelência a presente CONSULTA, a fim de que seja esclarecido 

como deve ser realizada a intimação da Defensoria Pública nos processos 

em que tal órgão seja parte: a) Se nos processos físicos a remessa dos 

autos deve ser encaminhada pelo Correio, tal qual ocorre para a 

Procuradoria Geral do Estado, diretamente ao protocolo da Instituição ou 

diretamente ao Defensor Público Geral ou Subdefensor Público Geral; b) 

Se nos processos virtuais a remessa deve ser direcionada ao Defensor 

Público Geral, que designará um membro para atuar no processo, 

conforme possibilidade apresentada pelo TI do E. TJMT;” Considerando o 

resultado da Consulta n. 7/2019 (CIA ti. 0009857-29.2019.8.11.0000) 

realizada perante a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, prolatada no dia 02/09/2019, apresentou a seguinte solução 

provisória: “Assim, em razão desse estado de coisas, bem como da 

necessidade premente de dar cumprimento ao regramento constitucional 

impositivo acerca da matéria sob exame, e, sobretudo atento ao pedido de 

fls. 04/06, a presente consulta deve receber solução provisória no sentido 

de orientar aos magistrados da 1º e 2º Varas da Comarca de Comodoro, 

que, em relação à intimação dos presentantes da Defensoria Pública, 

considerando o disposto no art. 5º da Lei Complementar estadual n. 

146/2003, procedam da seguinte maneira: a) os processos físicos 

deverão ser encaminhados ao protocolo da Defensoria Pública do Estado 

via postal, para direcionamento pelo Defensor Público-Geral ao órgão de 

execução nos termos da lei; b) os processos eletrônicos deverão ser 

encaminhados, da mesma maneira, ao Defensor Público-Geral, por meio de 

funcionalidade validada pela CTI e DAPI.” A fim de não prejudicar o 

interesse dos jurisdicionados e tendo em vista a quantidade de processos 

que serão encaminhados para o Defensor Público-Geral do Estado, fixo o 

prazo processual de 30 (trinta) dias para manifestação, com fulcro no art. 

139, VI do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino o 

encaminhamento do presente feito ao Defensor Público-Geral do Estado a 

fim de que ele seja intimado, e querendo, se manifeste nestes autos. 

Ressalto que se realizou solicitação (n. 291471) perante o SDM (TI) do 

Tribunal de Justiça, em que foi informada a inscrição do Defensor 

Público-Geral Dr. Clodoaldo Aparecida Gonçalves de Queiroz, sendo a 

intimação ser realizada no aludido cadastro. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-84.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000671-84.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): CARMEN DOMINGOS DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que a inicial veio 

desacompanhada de qualquer documento, bem como não há essa nos 

autos, determino que o requerente emende, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Comodoro, 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000691-75.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA YUKIE YOSHIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000691-75.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA REQUERIDO: SANDRA 

YUKIE YOSHIDA Vistos em substituição. Atento aos autos verifico que o 

requerente não se encontra parca de recursos financeiros, e, tendo em 

vista o que prevê o art. 5º, LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior 

a Lei n.º 13.105/2015 há necessidade da efetiva comprovação da 

insuficiência de recursos. Isso porque se diz possuidor de uma área de 

terra considerável, longe de ser hipossuficiente. Diante do exposto, 

INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora. 

Intime-se o requerente para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 30 (trinta) dias. Ausente à comprovação 

recolhimento no prazo supra, intimem-se a parte autora pessoalmente para 

suprir a falta em 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito 

nos termos do art. 485, III, CPC conforme o Provimento n.º 91/2014-CGJ. 

Efetuado o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao 

Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido recolhimento, 

bem como, proceda com as anotações pertinentes no sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 20 de março de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-98.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Vistos em substituição. Marcia Evangelista da Silva propôs ação 

previdenciária de concessão de auxílio-doença com pedido de tutela de 

urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Sustenta a autora possuir patologias que a deixa incapacitada para 

exercer suas atividades laborativas. Aduz que o pedido administrativo de 

concessão de benefício de auxílio-doença lhe foi indeferido. Dessa forma, 

pleiteia a concessão de tutela antecipada para que referida autarquia 

estabeleça o benefício de auxílio-doença em seu favor, porquanto 

encontra-se incapacitada de exercer atividade laboral. É o relato do 

necessário. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas processuais sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da tutela de urgência. Quanto ao pedido de tutela de urgência, 

esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a probabilidade do 

direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta 

maneira no que tange à probabilidade do direito, há mera aparência e, 

portanto, apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do 

quesito probabilidade do direito. A autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Em que pese às argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da autora está desamparada dos 

pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada, uma vez 

que o conjunto probatório produzido não é suficiente para o deferimento 

da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. Ressalta-se que 

os exames/laudos juntados aos autos foram realizados há mais de 01 

(um) ano, alguns há mais de 05 (cinco) anos, sendo necessário que a 

parte acoste na presente demanda diagnostico recente, que indique seu 

real estado de saúde para concessão da medida liminar. Observa-se, 

ainda, que não foram juntados documentos que comprove a qualidade de 

segurado da parte. Assim, no presente momento, verifico que a prova 

documental juntada aos autos necessita de maior dilação probatória para 

concessão do benefício requerido pela autora. Destarte, nesse influxo de 

ideias, em que não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de 

urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. Da designação de perícia. Tendo em vista o teor 

da portaria-conjunta nº 249 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas deste Estado, bem como considerando que as medidas 

temporárias tomadas de prevenção no contágio pelo COVID-19 podem 

perdurar por tempo indeterminado, deixo de designar data para perícia 

médica e determino o retorno dos autos à secretaria para que sejam 

alocados em escaninho próprio, fazendo-os conclusos após a situação de 

emergência. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000943-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001305-17.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOELHA ROCHA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-65.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 3235-58.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CARDOSO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE RECORD DE TELEVISÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO MARASSI - 
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OAB:27010, SILSA GONÇALVES DA SILVA MARASSI - OAB:27104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

Considerando a portaria-conjunta nº 247, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

dispõe acerca das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19;

Considerando a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que 

decreta o fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

Pelo exposto, SUSPENDO a audiência anteriormente designada, 

devolvendo o processo à serventia sem a designação de nova 

solenidade, para o fim de se evitar reiteradas redesignações dos atos, 

devendo a secretaria alocar o processo em escaninho próprio, fazendo 

os autos conclusos após o prazo de suspensão estabelecido na 

portaria-conjunta nº 249 para a designação de nova audiência.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001164-95.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA HAHAINTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR IRINEU OLIVEIRA DA CONCEICAO OAB - MT6916/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO - MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001164-95.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): CINTHIA HAHAINTESU RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS 

EM SORRISO - MT Vistos. CINTHIA HAHAINTESU propôs embargos de 

declaração contra sentença ID 21979982, que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, alegando a ocorrência de omissão, pleiteando sua 

reforma. É o relatório. Decido. Certificada a tempestividade, conheço do 

recurso, vez que adequado. No mérito, entretanto, nego provimento ao 

recurso, uma vez que não consegui visualizar na sentença proferida a 

omissão mencionada pela parte embargante. Não bastasse isso, verifico 

que a matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de 

recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão 

proferida, não cabendo em sede de embargos de declaração, ainda que 

se fale em efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO 

INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no 

art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos 

declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo 

à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame 

da matéria de mérito decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral 

do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 nas execuções advindas de ação 

ordinária, ainda que o pólo ativo da mesma seja plúrimo. Embargos 

rejeitados. “Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição.’ 

(STJ – 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895). “Os 

embargos de declaração não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (RTJ 158/270). O que se percebe é que o embargante 

pretende seja reapreciado o mérito e consequentemente proferida nova 

decisão, o que não se permite por meio de embargos de declaração. A 

jurisprudência não admite a correção de erros por meio de embargos de 

declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA PARA CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RECURSO 

ESPECIAL QUE SEQUER ULTRAPASSA O CONHECIMENTO EM FACE DA 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ. 1. Verificando que o acórdão 

embargado expressamente se manifestou sobre a questão apontada 

como omitida, evidencia-se a pretensão dos Embargantes de reformar o 

julgado, a qual não se coaduna com o objetivo da presente via dos 

embargos de declaração de sanar contradição, omissão ou obscuridade 

por ventura existente, não se prestando, portanto, para correção de 

eventual error in judicando. Precedente do STJ. 2. Não tendo a decisão 

que examinou o recurso especial sequer ultrapassado a barreira do 

conhecimento, em face da incidência da Súmula n.º 07/STJ, mostra-se 

descabida a alegação de existência de omissão na decisão ora 

embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgRg no 

REsp: 1139421 RS 2009/0088631-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data 

de Julgamento: 11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

31/05/2010). Assim, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 22 de novembro de 2019. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102118 Nr: 1898-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que fora positivo a penhora realizada nos autos, em 

cumprimento a decisão de ref: 29, item 4), IMPULSIONO o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se, no 

prazo legal, se tem interesse na adjudicação do bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140599 Nr: 4315-86.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL MACHADO, ADRIANO RABELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Tendo em vista as alegações finais juntada nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar os requeridos, na pessoa de seu 

advogado nomeado, para no prazo legal, apresentarem suas alegações 

finais.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BARBOSA RODOVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C O M O D O R O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1001132-27.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 150.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

contestação é tempestiva. Fica a parte autora intimada a, querentedo, 
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impugnar. Comodoro - MT, 24 de março de 2020 NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD Analista Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-81.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANE FRANCINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA - SPORTS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000904-81.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:DELVANE 

FRANCINO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINEUSA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: MARCOS JOSE DA SILVA - SPORTS - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 25 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1810-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhemer Jhony Dall Agnol, CESAR DALL AGNOL, 

ALEXANDRE DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, SILVIO DALL 

AGNOL, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, DANILA DALL AGNOL, 

MARIA HELENA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, 

JOSÉ ANTONIO DELGADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028-B/MT, ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR - 

OAB:15.694/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O, 

FERNANDO DALL'AGNOL FINATO - OAB:10084, KAMILA POHL 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:15.434-E, Luciana Ramos Fernandes - 

OAB:12378, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - OAB:21.452 - O, RODRIGO 

ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3402-B, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT 3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - 

OAB:10.919/MT

 Vistos, etc.

Ciente do extrato da conta corrente do de cujus Dhemer João Miguel Dall 

Agnol à ref. 484, bem como das certidões negativas de ref. 485.

Lado outro, na petição de ref. 483, o inventariante requer a liberação do 

valor de R$ 14.856,32 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e dois centavos), visando o pagamento dos honorários advocatícios 

contratuais da Advogada Dra. Maria Alice Vieira de Souza Mattia.

Intimado a juntar o contrato de honorários firmado com a causídica, este 

foi acostado à ref. 491.

Atenta à petição de ref. 483, verifico que a advogada constituída pelo 

inventariante, pleiteia o pagamento de valores referente a cada ato 

praticado.

E, em consulta à tabela de honorários da OAB/MT, verifico que os valores 

cobrados pela advogada, se encontram próximos aos valores mínimos 

previstos na referida tabela.

Dessa forma, defiro o pedido de liberação do valor de R$ 14.856,32 

(quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos) 

de uma das contas bancárias deixadas pela autora da herança, visando o 

pagamento dos honorários advocatícios contratuais da Advogada Dra. 

Maria Alice Vieira de Souza Mattia.

Sem prejuízo, certifique-se se houve o cumprimento do despacho de ref. 

499.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 25 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002698-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR RUIZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002698-22.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 341,23 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: NAIR RUIZ FERREIRA Endereço: RUA IBIRAREMA, 

118, SÃO SEBASTIÃO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: 

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

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

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

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

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:Trata de ação de execução para cobrança de tributos atrasados 

cuja divida contra em anexo na CDA DECISÃO: Cite-se a parte Executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução, sob pena de penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de 

nova manifestação, intime-se a exequente para indicar endereço válido, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo da citação sem o 

pagamento do débito, intime-se a Exequente para indicar, no prazo de 15 

(quinze) dias, bens para a penhora. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
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do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003062-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE MORAES PRATI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003062-91.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 2.421,36 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: GABRIELA DE MORAES PRATI Endereço: 

AVENIDA ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 495, SAO SEBASTIAO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Trata de ação de execução 

para cobrança de tributos atrasados cuja divida contra em anexo na CDA 

DECISÃO: Cite-se a parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

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

penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

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

hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se a exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo da citação sem o pagamento 

do débito, intime-se a Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bens para a penhora. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003022-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA LOURDES GUADAGNIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003022-12.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 610,29 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: VICTORIA LOURDES GUADAGNIN Endereço: RUA 

IBITINGA, 532, SANTA LUZIA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trata de ação de execução para cobrança de 

tributos atrasados cuja divida contra em anexo na CDA DECISÃO: Cite-se 
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a parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

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

ou garantir a execução, sob pena de penhora.Para as hipóteses de pronto 

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

sobre o valor da execução.Na hipótese da citação restar frustrada, 

independentemente de nova manifestação, intime-se a exequente para 

indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo 

da citação sem o pagamento do débito, intime-se a Exequente para indicar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ODENIL MOREIRA DOS SANTOS, 

digitei. JACIARA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000842-52.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000842-52.2020.8.11.0010 Vistos etc. Trata-se de 

ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral 

proposta por Roniclei Oliveira da Silva contra Universidade de Cuiabá - 

UNIC, litigantes qualificadas na petição inicial. O autor diz que se graduou 

em Agronomia na instituição de ensino requerida, concluindo o curso no 

fim de 2016 e colando grau em 2017, porém até hoje a faculdade não 

emitiu seu certificado, impossibilitando sua inscrição no CREA e atuação 

em sua área profissional. Requer a concessão de tutela de urgência para 

que a requerida lhe entregue o diploma de conclusão do curso. Pois bem. I 

– Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), desfilam os denodados Fredie Didier 

Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de 

Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as 

Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” 

Aplicando-se o exposto ao caso concreto, tenho que não se encontra 

presente o requisito do periculum in mora, considerando que os fatos 

narrados pela parte dão conta que a conclusão do curso ocorreu em 2016 

e a colação de grau no ano seguinte, demonstrando, assim, não ser 

situação atual e, portanto, não indicando qualquer risco de dano em caso 

de espera pela prestação da tutela jurisdicional. Portanto, ausente 

requisito legal e sabendo serem cumulativos, indefiro a tutela de urgência. 

II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo a petição 

inicial. Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 98 do CPC. Considerando que a causa 

versa sobre direitos que admitem transação, remetam-se os presentes 

autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

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

ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

do CPC. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Citem-se as partes rés pelo correio, 

com AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para 

contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 

CPC, sob pena, de não o fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 

do CPC). Voltando o AR negativo, citem-se por oficial de justiça. 

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 25 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDELZITA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000836-45.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo 

a petição inicial. Defiro a concessão da Justiça Gratuita nos termos do art. 

98 e ss. do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CF. Em termos de 

prosseguimento, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do art. 212, § 

2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, 

intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. 

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

Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000796-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTA CRISTINE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO JOSE SCHNEIDER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DINORA VILELA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

E. V. S. (HERDEIRO)

JULIA MARIA SCHNEIDER (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000796-63.2020.8.11.0010 Vistos etc. Apesar da 

emenda apresentada, denoto que a requerente não cumpriu integralmente 

o pronunciamento anterior, deixando de esclarecer a situação dos demais 

sucessores e promover a inclusão no polo ativo se for o caso. No entanto, 

diante da urgência noticiada nos autos, passo ao recebimento da inicial. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil. Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Nomeio inventariante Berta Cristine Schneider, que 

prestará as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias úteis subsequentes, 

nos termos do artigo 620 do CPC. Em razão da necessidade de adoção de 

medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19, defiro a 

dispensa do comparecimento pessoal da inventariante ao Fórum para 

assinatura do termo de compromisso, devendo a inventariante prestar o 

compromisso através de oficial de justiça, que no ato da intimação deverá 

colher a assinatura da parte no termo. Ainda, defiro o pedido de 

concessão de poderes específicos e, a fim de evitar futura arguição de 

nulidade, passo a reproduzir expressamente os poderes conferidos à 

inventariante, quais sejam: a) Em relação às instituições financeiras, nas 

quais o inventariado possui contas correntes, poupança e/ou aplicações 

(Banco do Brasil S/A - Agência: 0854-0, Conta: 28264-2; Banco Sicredi - 

Agência: 802, Conta: 028436); movimentar contas correntes, efetuar 

aplicações, investimentos e resgates, realizar pagamentos a terceiros, 

utilizar cartões na função de débito e crédito, prestar aval e/ou fiança, 

contratar empréstimos e/ou financiamentos, obter/emitir cédulas e 

qualquer outro título de crédito, realizar qualquer atividade bancária via 

internet, sacar, depositar, solicitar saldos, extratos de contas, reconhecer 

e/ou contestar saldos e movimentos, assinar, emitir e endossar propostas 

de operações, orçamentos, contratos de abertura de crédito, cheques, 

cédula de crédito bancário, rural e títulos de crédito em geral, inclusive 

para fins de cobrança simples ou caução, desconto ou redesconto e/ou 

refinanciamento, ativos, menções adicionais, mesmo que implique 

elevação do crédito, concessão, reforço, permissão ou substituição de 

garantias, requisitar talões de cheque e cartões de crédito e débito, firmar 

recibos e dar quitação, autorizar a emissão de ordens de pagamento bem 

como a transferência interfinanceira de recursos, efetuar transações na 

área de câmbio e quaisquer outras, assinar correspondência mesmo que 

impliquem obrigações, receber juros e correções monetárias, atualizar 

cadastro, assinar todos os documentos necessários, contratar 

empréstimos e/ou financiamentos, ajustar condições de empréstimos e/ou 

financiamentos inclusive juros, encargos, comissões, prazos, formas de 

pagamento, prorrogações de prazo e elevações de créditos, utilizar os 

créditos abertos na forma pelos meios em que foram ajustados, estipular 

cláusulas e condições, prestar garantias, inclusive reais, em favor próprio 

ou de terceiros, e assinar contratos ou aditivos que forem celebrados. b) 

Em relação às pessoas jurídicas abaixo relacionadas com as atividades de 

construção civil outrora exercida pelo inventariado: b.1) - CONSTRUTORA 

CELEIRO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 01.996.698/0001-00, com Inscrição Estadual nº 13.204.075-1, 

estabelecida na Rua Jurucê, nº 2712, Sala 01, bairro Vila Planalto, em 

Jaciara, MT, CEP: 78.820-000; b.2) - CELEIRO PRE MOLDADOS EIRELI – 

EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.963.795/0001-20, com Inscrição Estadual nº 13.066.698-0, 

estabelecida na Rua Jurucê, nº 2701, bairro Vila Planalto, em Jaciara, MT, 

CEP: 78.820-000; b.3) - CELEIRO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.113.067/0001-32, estabelecida na Rua A (AL TOM JOBIM), nº 138, 

bairro Residencial Pôr do Sol, em Jaciara, MT, CEP: 78.820-000; exercer a 

inventariante a função de administradora de todas as pessoas jurídicas 

acima descritas perante todos os Órgãos Públicos competentes, podendo 

assinar todo e qualquer documento necessário à sua representação, 

gestão, administração e controle em todas as suas etapas de produção, 

comercialização, prestação de serviços entre outros, podendo, para tanto, 

assinar contratos de compra, venda e/ou permuta de bens, produtos e 

mercadorias; contratos de prestação de serviços de construção, reforma, 

ampliação, incorporação e todas as demais avenças relacionadas com a 

atividade de construção civil; firmar e assinar aditivos que se fizerem 

necessários ao contratos já celebrados; podendo em qualquer deles 

estabelecer condições de preço, de forma de pagamento, receber valores 

que lhes são devidos, solicitar antecipação de preço e ajustar suas 

atualizações e pagamentos, firmar recebidos e dar quitações, movimentar 

toda e qualquer conta corrente, poupança, aplicações e investimentos 

financeiros, em nome de qualquer das empresas mencionadas, endossar 

e sacar os cheques recebidos junto a quaisquer instituições financeiras e 

cooperativas de crédito, emitir e avalizar cédulas bancárias, mercantis, 

industriais e de serviços, notas promissórias e quaisquer outros títulos de 

crédito, inclusive em favor de terceiros, endossar notas promissórias e/ou 

outros títulos de crédito, assinar cessões de crédito, prestar garantias 

incidentes ou não sobre bens móveis e imóveis do espólio, citações 

iniciais em quaisquer ações promovidas pelas empresas aqui referidas, 

assinar cadastro, vistorias de obras, avaliação de imóveis, constituir 

hipotecas e qualquer outro tipo de garantia, fazer declarações. Com vistas 

a evitar maiores delongas, desde já informa e requer conste no Termo de 

Inventariante as contas correntes em nome de cada uma das empresas a 

serem movimentadas ela inventariante para a manutenção dos negócios: 

Construtora Celeiro Ltda, CNPJ: 01.996.698/0001-00: - Banco Sicredi - 

Agência: 802 - Conta: 17804-7; - Banco do Brasil S/A - Agência: 0854-0 - 

Conta: 24080-X; Celeiro Pré Moldados Eireli – Epp - CNPJ: 

32.963.795/0001-20 - Banco do Brasil S/A - Agência: 0854-0 - Conta: 

12651-9; - Banco Sicredi - Agência: 802 - Conta: 5053-9; Celeiro Adm. de 

Bens Ltda. CNPJ: 00.113.067/0001-32 - Banco do Brasil S/A - Agência: 

0854-0 Conta: 27614-6. c) Em relação aos bens móveis, imóveis e 

semoventes em nome do inventariado: locar, sublocar, arrendar, vender, 

comprar, compromissar, permutar, dar em pagamento, aceitar doações, 

integralizar em empresas, firmar parcerias, fazer e contrair empréstimos, 

comercializar produtos, confessar, hipotecar, penhorar, empenhar, 

caucionar, tudo em favor próprio ou de terceiro, firmar ou rescindir 

qualquer tipo de contrato judicial ou extrajudicial, fazer e aceitar cessões, 

transferências e promessas de cessão, retificar e ratificar, adiar, anuir, 

dividir, demarcar, por qualquer título, adquirir, alienar, onerar bens móveis, 

imóveis, semoventes, títulos de crédito, apólice, cotas de capital e 

quaisquer outros bens, em favor, inclusive, de instituições financeiras, 

combinar preços, modo de pagamento, juros, correção monetária, multas, 

sinais, prestações, alugueis, cláusulas contratuais e demais condições, 

receber preços, sinais, aluguéis, capitais, juros, correção monetária, 

dividendos, bonificações e quaisquer outras importâncias que lhe forem 
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devidas por qualquer título ou pessoas, passar recibos, dar e aceitar 

quitação, outorgar e assinar quaisquer tipos de escritura ou contratos, 

inclusive contrato de arrendamento, públicos ou particulares, transmitir 

posse, domínio, direito e ações, responder pela evicção de direito, assinar 

quaisquer documentos, promover e autorizar pagamentos de encargos 

incidentes sobre os bens, formalizar registros, averbações e 

cancelamentos, representação perante o CREA/MT, Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente de Mato Grosso, Prefeituras Municipais, Cartório de 

Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Pessoas 

Naturais, Cartório de Registro de Imóveis, assinar requerimentos, 

escrituras, incorporações, contratos, bem como todos os atos 

necessários de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis. d) Em 

relação a Juntas Comerciais, Receita Federal, Secretarias de Fazenda e 

demais órgãos públicos: Em nome do Espólio abrir ou fechar empresas, 

integralizar bens em empresas novas ou já existentes, aumentar ou 

diminuir capital social, alterar contrato social, inclusive para mudar, 

encerrar ou abrir filiais, requerer ou encerrar cadastros junto a Receita 

Federal e Secretarias de Fazenda dos Estados e Municípios, representar o 

espólio perante qualquer repartição pública, fazendo tudo firme e valioso 

ao bom e fiel cumprimento dos poderes ora recebidos. Destaco, porém, 

que os autos que se amoldarem às hipóteses do artigo 619 do CPC 

carecerão de oitiva dos interessados e autorização judicial, in verbis: Art. 

619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com 

autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em 

juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas 

necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. 

Por fim, a inventariante deverá, no mesmo prazo das primeiras 

declarações: a) Corrigir o valor da causa de acordo com o importe 

correspondente à soma total do valor dos bens do espólio e recolher as 

custas e taxas complementares se for o caso. c) Juntar aos autos 

Certidão Negativa de Testamento do falecido, considerando as 

determinações do provimento nº 56/2016 do CNJ, d) Esclarecer se os 

sucessores Dinora, Julia e Eduardo também são requerentes da demanda 

e, sendo o caso, promover a inclusão no polo ativo, nos termos do 

despacho anterior, sob pena de serem considerados requeridos. Sem 

prejuízo, intimem-se a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, dos 

termos deste inventário, atentando-se para o disposto no § 4º, do art. 626, 

do Estatuto Processual Civil. Com a vinda das respostas, sejam avaliados 

os bens existentes, expedindo-se mandado de avaliação de todos os 

bens do inventário. Se os demais sucessores não forem incluídos no polo 

ativo da demanda no prazo concedido à inventariante, ao fim inclua-os no 

polo passivo e citem-os nos termos do artigo 626 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 25 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENALDO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000843-37.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no artigo 334 do mesmo códex, recebo a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

artigo 98 do CPC. Atenta ao teor do Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, onde consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. 

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

Jaciara/MT, 25 de março de 2020 Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001319-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FRANZOTTI ROZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001319-46.2018.8.11.0010 Sentença. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta 

por Camila Franzotti Rozza contra Município de Jaciara/MT, litigantes 

qualificados na petição inicial. A demandante conta que era concursada 

pelo Município no cargo de assistente hospitalar e solicitou um 

afastamento não remunerado em 2014 para cursar um mestrado no Mato 

Grosso do Sul, contudo durante a licença o Município foi notificado pelo 

Ministério Público acerca de suposto ato de improbidade e, por isso, a 

portaria que concedia o afastamento foi revogada; desta forma, diz que 

retornou ao trabalho, porém o representante do Ministério Público a fez 

solicitar o desligamento do cargo contra a sua vontade, dizendo que caso 

permanecesse seria processada. A pretensão autoral cinge a anulação 

do ato administrativo de exoneração e reintegração no cargo municipal. O 

recebimento da petição inicial deu-se no pronunciamento de id. 13876555, 

ocasião em que também concedida assistência jurídica gratuita à 

requerente. O Município de Jaciara/MT foi citado pelo sistema e ofereceu 

contestação ao id. 14858100; na peça defensiva não arguiu questões 

prévias ao mérito e contrapôs-se à pretensão autoral; argumentou que 

inexiste no ordenamento jurídico municipal direito de licença sem 

remuneração para servidor em estágio probatório, pelo que inexistiu 

ilegalidade no ato que determinou o regresso da autora às suas funções, 

assim como também não houve ilegalidade ao deferir o pedido de 

exoneração apresentado por ela; relata que a licença inicialmente foi 

negada pelo gestor municipal da época, considerando o parecer jurídico nº 

02/2014 que concluiu que era indevida ao servidor em estágio probatório, 

contudo a autora usou sua influência para que o vice-prefeito Adilson 

Costa França, em substituição ao prefeito em certo período, concedesse a 

licença ilegal e com parecer jurídico contrário; assim, quando prefeito 

retornou e recebeu nota recomendatória do Ministério Público revogou a 

portaria ilegal e determinou o regresso da servidora às suas funções; 

também defendeu a inexistência de prova do vício de consentimento do 

requerimento de exoneração; entendendo, assim, ser totalmente 

improcedente a pretensão autoral. A demandante impugnou a peça 

defensiva ao id. 15259607 rebatendo as teses da requerida e ratificando 

os argumentos de sua pretensão. O pronunciamento de id. 15541047 foi 

de determinação para as partes especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir e sugerirem pontos controvertidos. A requerente 

sugeriu ponto controvertido e pugnou pela produção de prova testemunhal 

(id. 16100054) ao passo que a requerida quedou-se silente. Deferida a 

prova pedida no pronunciamento de id. 16936125, designou-se audiência 

instrutória para tanto. Realizada a solenidade, ouvida a demandante e 

suas testemunhas, deu-se por encerrada a instrução, em sequência 

deferindo-se às litigantes a conversão de alegações orais em memoriais 

(id. 17822010). A demandante apresentou memoriais afirmando que as 

provas produzidas comprovam seus argumentos e ratificou os termos da 

petição inicial, pedindo a procedência do pedido (id. 17816410). A 

requerida apresentou memoriais remissivos à contestação (id. 25553405). 

Diante da juntada incompleta das provas orais produzidas, procedeu-se a 

juntada integral, concedendo prazo às partes para que complementassem 

os memoriais caso quisessem (id. 25945271). A requerente apresentou a 

mesma peça anteriormente juntada (id. 27246851) e a requerida ratificou 

os memoriais anteriormente apresentados (id. 28779429). Os autos vieram 
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conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O litígio envolve ato da 

administração, buscando a requerente a anulação daquele que a 

exonerou do cargo municipal de assistente hospitalar, aduzindo existir 

vício de consentimento. Inicio ressaltando que, os atos administrativos 

gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte 

interessada “(...) provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do 

ato (...) que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são 

verdadeiros (...)” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018). Tendo como norte tal incumbência 

probatória, destaco que a requerente colacionou documentos à inicial a fim 

de demonstrar sua nomeação e exoneração, além de e-mail onde relatou 

os fatos alegados e documentos médicos, e durante o feito produziu 

provas orais nos termos a seguir. Ao prestar depoimento pessoal em 

juízo, afirmou que ingressou como servidora em 02/01/2013 e trabalhou 

até meados de abril de 2014; solicitou um afastamento de dois anos sem 

remuneração e foi concedido em maio de 2014; três meses depois o 

afastamento foi revogado e ela retornou por recomendação do Ministério 

Público, após denúncia; quando retornou encontrou o prefeito Ademir 

Gaspar de Lima e outras pessoas que não se recorda do setor jurídico, a 

mandaram sentar e deram uma folha mandando assinar, caso contrário 

seria processada; diz que estava chorando e tremendo sozinha sem 

saber o que era aquilo e na pressão assinou ser ler; depois descobriu que 

foi demitida e mais de quatro anos depois ingressou com a demanda; 

confirmou que não realizou requerimento administrativo, nem procurou a 

delegacia ou Ministério Público porque nem passou por sua cabeça. Além 

disso, arrolou a testemunha Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo, que 

em juízo afirmou que sabe através dos munícipes que Camila passou no 

concurso e assumiu, depois saiu e voltou e foi exonerada, bem como que 

depois teve depressão. Por fim, também arrolou a Testemunha Delma 

Christiany Pinto Rodrigues, a qual relatou que a autora lhe contou que 

estava fazendo mestrado e foi afastada sem ônus pelo Município e que 

nunca foi de seu interesse pedir demissão, tendo relatado também que 

estava a procura de um psiquiatra. Destarte, apreciando as provas 

constantes nos autos em obediência ao artigo 371, entendo que a 

requerente não logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito 

conforme lhe incumbia. Com efeito, nenhuma prova nos autos é capaz de 

demonstrar a alegada coação para assinatura do requerimento de 

exoneração. Aliás, as testemunhas arroladas não estavam presentes no 

momento dos fatos e deles só ouviram falar por meio da autora ou 

terceiros, não fornecendo informações mais precisas ao juízo que 

pudessem corroborar com o que alega a demandante. Além disso, chama 

a atenção a desídia da requerente ao ingressar com a demanda mais de 

quatro anos após a exoneração, além do fato de não se lembrar das 

pessoas presentes no ato, com exceção do prefeito Ademir, e de não ter 

arrolado ninguém delas como testemunha, nem mesmo o representante 

municipal. A propósito, parece-me desproporcional toda a pressão que a 

requerente afirma ter sentido depois de suposta fala de que seria 

processada caso não assinasse o documento apenas, o que a teria 

levado a assinar a exoneração sem ler o papel ou saber qual era o seu 

teor. Como se não bastasse, não comprovou qualquer medida adotada 

após descobrir que teria assinado sua exoneração contra sua vontade e 

sem seu conhecimento, confirmando em juízo que não realizou qualquer 

requerimento administrativo para rever o ato, nem procurou a delegacia ou 

Ministério Público para buscar medidas cabíveis. Logo, o que se tem no 

feito é insuficiente para afastar a destacada presunção de legitimidade e 

veracidade do ato administrativo, razão pela qual a pretensão autoral se 

revela total improcedente. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos 

consta, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Consequentemente, condeno a autora ao pagamento das custas, 

despesas e taxas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% 

por cento sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

ficando, contudo, a exigibilidade suspensa, pois a parte é beneficiária de 

gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas de anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 25 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DICKEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO TAVARES DA SILVA (REU)

CEZAR ROCHA (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (REU)

MAX RODRIGO BERNARDES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000107-53.2019.8.11.0010. Vistos em 

correição. Compulsando os autos, denota-se que todos os requeridos 

apresentaram contestação: Município de Jaciara (Id. 22388395), Nelci (Id. 

21726654), Max (Id. 24313635), Sandro (Id. 21476084) e Cesar (Id. 

21247934). Percebe-se que foram alegadas matérias descritas no artigo 

337, do Código de Processo Civil. Sendo assim, nos termos do artigo 351 

do Código de Processo Civil, determino a oitiva do autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

24 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001360-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 020.204.311-81 

(REPRESENTANTE)

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. B. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar as primeiras declarações.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001698-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CABRAL QUARANTANI (REQUERENTE)

HERIVELTON QUARANTANI (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

KARINE CABRAL QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO QUARANTANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1001698-84.2018.8.11.0010 Requerentes: Maria 

Aparecida Cabral, Karine Cabral Quarantani, Aline Cabral Quanrantani e 

Herilton Quarantani Inventariado: Aurélio Quarantani Vistos em correição, 

Nos termos do artigo 664, § 1º do Código de Processo Civil, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público e após conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

25 de março de 20202. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001443-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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THAIS LORENA DA GLORIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001443-92.2019.811.0010 Vistos em correição. Corrija-se a 

autuação, fazendo-se constar como cumprimento de sentença. Intime-se a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do débito, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos 

do artigo 523, § 1º do NCPC. A intimação do devedor será realizada na 

forma do § 2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do 

mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado 

de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde 

já determino. Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a 

parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do Novo 

Código de Processo Civil, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, do mesmo código. Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001925-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Au Autos nº 1001925-74.2018.8.11.0010 Exequente: Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso Executada: ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos em correição, Nos termos do 

artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se a executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito. Certifique-se a executada que 

não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 dias, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez 

por cento. Certifique-se, ainda, que efetuado pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante. Certifique-se a executada que, 

transcorrido o prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil (15 dias), 

inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente impugnação nos autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação. Na impugnação a 

executada poderá alegar uma das matérias contidas no § 1º, do art. 525 

do CPC/15. Na hipótese de ser alegado excesso de execução, deverá o 

executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não seja 

apresentado o referido demonstrativo, a impugnação será liminarmente 

rejeitada. Cumpra-se. Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 45720 Nr: 640-10.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALBUQUERQUE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10129/MT

 Processo nº 640-10.2011.811.0010 – Código 45720

Vistos, etc.

Considerando a informação acerca da existência de valores depositados 

na conta judicial vinculada ao feito, os quais são devidos ao exequente, 

defiro o pedido de fl. 341 e determino a imediata expedição de alvará na 

forma solicitada.

 Com a liberação dos valores, intime-se o exeqüente para manifestação.

 Cumpra-se;

Jaciara/MT, 24 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003251-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1003251-69.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 597,75 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: DEMOSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA 

Endereço:local incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:"MUNICÍPIO DE JACIARA, por 

seu representante legal, vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de 

Dezembro de 1980, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada 

pela certidão de Dívida Ativa, anexa à presente e que desta faz parte 

integrante, em face de : Contribuinte: CPF/CNPJ: DEMOSTENES BARBOSA 

DE OLIVEIRA 04552695134 Endereço: Rua Poguba, Nº 85 Bairro: Jardim 

Aurora CEP: 78820000 Complemento: Q 01 L 21 Setor/Quadra/Lote : 

00004/00001/21; Endereço Alternativo: POGUBA, 85 Bairro : JARDIM 

AURORA Compl.: Q 01 L 21 - JACIARA - MT. Por ser devedor da 

Importância de R$ 597,75 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e 

cinco centavos).Proveniente de : Imposto Predial Urbano/2014, Imposto 

Predial Urbano/2015, Imposto Predial Urbano/2016, Imposto Predial 

Urbano/2017, Taxa de Expediente/2014, Taxa de Expediente/2015, Taxa 

de Expediente/2016, Taxa de Expediente/2017, Taxa de Cons. Vias 

Lograd. Publico/2014, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2015, Taxa de 

Cons. Vias Lograd. Publico/2016, Taxa de Cons. Vias Lograd. 

Publico/2017. Certidão(ões): 846. Requer, pois digne-se Vossa Excelência 

a ordenar a citação por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de 

direito para, no prazo de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na 

Certidão, atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, 

honorários advocatícios e custas processual, ou garantir a execução na 

forma do disposto no artigo 9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de 

bens suficientes para integral satisfação do débito, autorizando o oficial 

de justiça a cumprir as diligências na forma preceituada no parágrafo 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil, e em caso de não pagamento 

no prazo de lei requer que seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por 

fim, a fixação de honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa 

o valor de R$ 597,75 (quinhentos e noventa e sete reais e setenta e cinco 

centavos) , correspondente a débitos de (Imposto Predial Urbano/2014, 

Imposto Predial Urbano/2015, Imposto Predial Urbano/2016, Imposto Predial 

Urbano/2017, Taxa de Expediente/2014, Taxa de Expediente/2015, Taxa 

de Expediente/2016, Taxa de Expediente/2017, Taxa de Cons. Vias 

Lograd. Publico/2014, Taxa de Cons. Vias Lograd. Publico/2015, Taxa de 

Cons. Vias Lograd. Publico/2016, Taxa de Cons. Vias Lograd. 

Publico/2017) calculados até a data do ajuizamento e sujeito a atualização 
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na data do efetivo pagamento." DECISÃO: "VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 30 de novembro de 

2018. Valter Fabricio Simioni da Silva - Juiz de Direito." ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAMILA COUTINHO RIBEIRO, 

digitei. JACIARA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000841-67.2020.8.11.0010 Requerente: MARIA 

LOURDES DE OLIVEIRA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS Vistos em correição, Trata-se de ação de aposentadoria 

rural por idade, proposta por MARIA LOURDES DE OLIVEIRA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. Presentes os 

requisitos legais, recebo a inicial. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 

5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Cite-se, com vistas dos autos, 

a parte requerida para responder à presente demanda, querendo, no 

prazo legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Novo 

Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 25 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002369-73.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE MARTELLI ARENHART - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1002369-73.2019.8.11.0010 Exequente: MUNICÍPIO 

DE JACIARA/MT Executada: FABIANE MARTELLI ARENHART Vistos em 

correição, Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de 

Jaciara, em desfavor de Fabiane Martelli Arenhart, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Infere-se dos autos que o exequente pugnou pela 

extinção do processo, em razão do pagamento do débito (id. 30407794). É 

o relato. Fundamento e decido. Conforme atesta o exequente (id. 

30407794) a executada efetuou o pagamento do débito que ensejou a 

presente ação. É de reconhecer-se, assim, que o feito executivo alcançou 

o seu objetivo, sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação. Ante o exposto, julgo extinta a 

presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Considerando 

que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação, condeno 

a executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (Resp 1178874-PR). Aguarde-se o trânsito em julgado, arquivando 

em seguida os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003496-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DANIELE LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

PAULA DANIELE LOPES DA COSTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO RICARDO ROSSETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1003496-80.2018.8.11.0010 Exequente: MUNICÍPIO 

DE JACIARA/MT Executada: PAULA DANIELE LOPES DA COSTA & CIA 

LTDA – ME E OUTROS Vistos em correição, Trata-se de execução fiscal 

promovida pelo Município de Jaciara, em desfavor de Paula Daniele Lopes 

da Costa & Cia Ltda, Paula Daniele da Costa e Pedro Ricardo Rosseti, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos autos que o 

exequente pugnou pela extinção do processo, em razão do pagamento do 

débito (id. 30342839). É o relato. Fundamento e decido. Conforme atesta o 

exequente (id. 30342839) os executados efetuaram o pagamento do 

débito que ensejou a presente ação. É de reconhecer-se, assim, que o 

feito executivo alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a extinção do feito, 

uma vez que devidamente satisfeita a obrigação. Ante o exposto, julgo 

extinta a presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da 

ação, condeno os executados ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (Resp 1178874-PR). Aguarde-se o trânsito em 

julgado, arquivando em seguida os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001646-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MARTINEZ DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001646-54.2019.8.11.0010 Requerente: PORTOSEG 

S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Requerido: FABRICIO 

MARTINEZ DA COSTA Vistos em correição, Portoseg S.A – Crédito, 

financiamento e investimento ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão, em desfavor de Fabricio Martinez da Costa, almejando a 

concessão da liminar de busca e apreensão do veículo “AUTOMÓVEL, 

Modelo: NOVO VOYAGE COMFORTLINE 1.6 8V, Marca: M_VOLKSWAGEN 

-, Chassi: 9BWDB05U1AT138627, Ano Fabricação: 2009, Ano Modelo: 

2010, Cor: PRATA, Placa: NPO5968, Renavan: 00174879504”, objeto de 

contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O 

requerente foi devidamente intimado para comprovar a mora do requerido, 

contudo, apesar de ter feito pedido de dilação de prazo não colacionou 

aos autos o documento solicitado, estando o feito sem qualquer 

manifestação da parte autora há sete meses. É o relato. Fundamento e 

decido. Em análise aos autos, verifica-se que foi oportunizado ao autor 

realizar a emenda da inicial para juntar documento que demonstrasse a 

constituição do devedor em mora, contudo, o requerente deixou de 

atender a determinação judicial. Nesse viés, dispõe o Código de Processo 

Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ademais, 

conforme disposto no Decreto-Lei 911/69 a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para o pagamento, contudo, sua comprovação 

deverá ser realizada por notificação via Cartório de Títulos e Documentos 

ou pelo protesto do título. Preceitua a Súmula n.º 72, do Superior Tribunal 

de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente. Assim, verifica-se que a comprovação 

da mora do devedor é pressuposto indispensável para constituição e 

desenvolvimento válido do processo e não tendo sido comprovada a 

extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos da 

fundamentação, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Custas pelo requerente, se houver. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001454-24.2019.8.11.0010 Requerente: JOSIMAR 

SOUZA RODRIGUES Requerido: BANCO ITAUCARD S/A Vistos em 

correição, Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de 

inexistência de débito e indenização por danos morais por negativação 

indevida e pedido de liminar proposta por JOSIMAR SOUZA RODRIGUES 

em desfavor de BANCO ITAÚCARD S/A, litigantes já qualificados na inicial. 

O requerente aduz que quitou todas as prestações referentes ao contrato 

de alienação fiduciária que celebrou com o requerida e em razão disso o 

alienante procedeu com a baixa do gravame, todavia, a instituição 

financeira não determinou a baixa do protesto, gerando a inscrição de seu 

nome do cadastro de inadimplentes. Sustenta que é o credor que deve 

fornecer a carta de anuência para que o devedor promova a baixa do 

protesto, medida não adotada pelo Banco, que foi omisso e negligente, 

estando plenamente caracterizado o ato ilícito indenizável, pois ele deu 

causa à manutenção indevida de seus dados junto aos órgãos restritivos 

de crédito. Recebida a inicial, a tutela de urgência foi deferida, 

determinando-se a baixa imediata do protesto. A tentativa de conciliação 

restou infrutífera. O requerido apresentou contestação alegando, em 

suma, que após o pagamento do débito é responsabilidade do devedor a 

baixa do protesto. Sustentou que inexiste conduta ilícita por parte da 

instituição financeira, não havendo que se falar no dever de indenizar. 

Impugnou o valor pleiteado pelo requerente. O requerente impugnou a 

contestação rebatendo os argumentos do requerido e pugnando pela 

procedência da ação. É o relato. Fundamento e decido. O caso comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, do CPC, 

vejamos: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

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

produção de outras provas.” Nos termos do artigo 927 do Código Civil, 

todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo, in verbis: 

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo". Infere-se dos autos que o requerente celebrou 

contrato com garantia fiduciária, tendo, porém, se tornado inadimplente, 

ocasionando o protesto legítimo do título junto ao Segundo Tabelião de 

Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Bauru/SP, 

efetivado em 24 de maio de 2017 (fl. 39). Em 12 de abril de 2018 o autor 

efetuou o pagamento do contrato de alienação fiduciária, tendo a 

instituição financeira realizado a baixa do gravame, conforme 

documentação colacionada aos autos. Com efeito, verifica-se que quando 

da realização do protesto o autor encontrava-se inadimplente, tal 

apontamento foi devido e decorre do exercício regular de direito do credor. 

Após o pagamento do débito compete ao devedor o cancelamento do 

protesto, mediante apresentação do comprovante do pagamento junto ao 

Tabelião. É o que dispõe o art. 26 da Lei 9.492/97. "Art. 26. O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada." A 

jurisprudência não destoa, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. PROTESTO REGULAR. DÍVIDA QUITADA. 

RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO. DEVEDOR. 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO 1. Cabe ao devedor 

providenciar o cancelamento de protesto de título de crédito, após a 

quitação da dívida, nos termos dos artigos 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

6.690/79 e 26, caput, da Lei nº 9.452/97, salvo estipulação inequívoca em 

sentido contrário. Entendimento sedimentado pelo Recurso Especial 

julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 2. Caso em que o autor 

permaneceu inerte quanto ao protesto do título após o pagamento da 

dívida, não demonstrando ter solicitado a carta de anuência à instituição 

financeira, tampouco contatado o Tabelionato de Protestos para indicar o 

pagamento da dívida, ou ainda noticiado o pagamento de modo a provocar 

o credor quanto ao cancelamento do protesto. 3. Não havendo 

responsabilidade do réu pela manutenção do protesto após o pagamento , 

inexiste o dever de indenizar. (N.U 0020559-04.2014.8.11.0002, , NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018). Por 

outro lado, para o cancelamento do protesto é necessária a apresentação 

de carta de anuência emitida pelo credor. Verifica-se que o requerente 

solicitou a instituição financeira a carta de anuência para que pudesse dar 

baixa no protesto, contudo, não houve resposta. Ademais, em sua 

contestação o requerido apenas sustenta que é do credor a 

responsabilidade pela baixa do protesto e sequer rebateu a alegação do 

requerente, no sentido de que solicitou a carta de anuência. Observa-se 

que a desídia do requerido em fornecer a carta anuência para viabilizar a 

baixa do protesto, ensejou a manutenção indevida do protesto, que 

persistiu até o deferimento da liminar concedida nos presentes autos. É 

cediço que a manutenção indevida de protesto gera dano moral ao 

consumidor a ser indenizado e prescinde de prova. Nesse sentido: [...] 

DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO DE 

DÍVIDA E O ADIMPLEMENTO DE PARCELAS POR PARTE DA DEMANDADA. 

AUSÊNCIA DE EMISSÃO DAS CARTAS DE ANUÊNCIA PELA CREDORA. 

OMISSÃO QUE IMPOSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DA BAIXA DOS 

PROTESTOS. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Diante do 

cumprimento das obrigações por parte da autora, deveria a empresa 

demandada ter diligenciado na emissão das cartas de anuência para 

efetivação da baixa dos protestos, o que não ocorreu, configurando a 

irregularidade que originou o dever de indenizar. EQUÍVOCO NA 

ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO 

DESPROVIDA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO. [...] APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076332303, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

07/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076332303 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2018) No mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O STJ, em sede de recurso 

repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser ônus do devedor e não 

do credor providenciar a baixa do registro após o pagamento da dívida, 

quando o protesto do título é efetivado no exercício regular de direito 

todavia, esse ônus fica condicionado à entrega do título ou da carta de 

anuência pelo credor, sob pena de impossibilitar o cancelamento, o que 

ocorreu na espécie. 2. Manutenção indevida de protesto, que por outro 

lado foi realizado em outro Estado, dificultando ao consumidor para lá se 

dirigir. 3. Dano moral configurado e bem indenizado. 4. Recurso conhecido 

e improvido. (TJ-RJ - APL: 00180398520158190011 RIO DE JANEIRO 

CABO FRIO 3 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, 

Data de Julgamento: 04/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/07/2018). Por consequência, reconhecida a 

responsabilidade por danos morais, passo à análise do valor da 

indenização. Esclareço que o “quantum” indenizatório deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de compensar o seu sofrimento, e 

também produzir no causador do dano impacto suficiente para 

desaconselhá-lo a reiterar a conduta. Desse modo, diante do que consta 

dos autos e atento aos vetores já citados, utilizando os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor deve ser fixado 

em R$ 5.00,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO. Diante do exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos iniciais e 

resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: I) declarar a 

inexistência de débito entre as partes no valor de R$ 2.697,40 (dois mil 

seiscentos e sete reais e quarenta centavos), uma vez que devidamente 

quitado. II) confirmar os efeitos da tutela antecipada (id. 26674609) e 

determinar a baixa definitiva do protesto relativo ao instrumento nº 288602, 

protestado em 24/05/2017 no valor acima mencionado. III) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização, em favor do autor, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, e não 

havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) 

dias, arquivem-se. P.R.I. Jaciara/MT, 25 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1003621-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA FELITO (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS FELITO (AUTOR(A))

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (AUTOR(A))

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARNEI HIPOLDO KROTH (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1003621-48.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação renovatória de locação não residencial proposta por Comércio de 

Combustíveis Jaciara LTDA. EPP em face Darnei Hipoldo Kroth, ambos 

qualificados nos autos. Em despacho inicial foi determinada a intimação do 

requerente para se manifestar quanto à extinção do feito, uma vez que 

ação de despejo (em apenso) foi julgada procedente. O requerente 

informou que a sentença que julgou procedente a ação de despejo teve 

seus efeitos suspensos, conforme acórdão colacionado aos autos, razão 

pela qual pugnou pelo prosseguimento da presente ação renovatória. 

Vieram os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como é cediço para o regular processamento da ação a petição 

dever ser, primeiramente, recebida, se presentes os seus requisitos, 

previstos no art. 319 do CPC, caso contrário será indeferida e, 

consequentemente, o feito será extinto sem resolução do mérito. No caso 

dos autos, por se tratar de matéria afeta à locação de imóveis, além dos 

requisitos contidos no referido artigo, é de rigor analisar também se estão 

preenchidos aqueles previstos na Lei de Inquilinato (Lei n. 8245/91), mais 

precisamente os inseridos no artigo 71 da referida Lei, vez que se trata de 

ação renovatória, in verbis: Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos 

no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação 

renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos 

requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do 

contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que 

incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação 

clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V 

– indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não 

for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número 

de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de 

pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da 

carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja 

alteração do fiador, a atual idoneidade financeira VI - prova de que o 

fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos 

da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando 

for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível 

ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do 

imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como 

litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o 

sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na 

primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente 

obrigado à renovação. Compulsando a documentação que instrui a 

exordial, denota-se que o contrato de locação previa como obrigação do 

locador o pagamento do IPTU, conforme cláusula terceira (fl. 39), sendo 

que o não pagamento consideraria o contrato como não cumprido, 

ensejando a possibilidade de ajuizamento de ação de despejo (parte final 
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da citada cláusula). Ainda em análise à documentação trazia à baila, 

vislumbra-se que o IPTU relativo aos anos de 2016 a 2018 estavam 

atrasados, vindo o autor a efetuar o depósito judicial destes (ID. 

17880914), a fim de demonstrar que o contrato estava sendo cumprido, 

eis que é um dos requisitos previsto no art. 71 da Lei 8245/91 (transcrito 

acima). Todavia, tais depósitos não são aptos a configurar o 

preenchimento do requisito descrito no inciso III do art. 71 da Lei 8245/91, 

porquanto efetuados posteriormente ao ajuizamento da ação, além de 

demonstrar que o autor não efetuou o pagamento dos tributos devidos no 

seu devido tempo, o que, por si só, já demonstra o não cumprimento das 

cláusulas contratuais. Frise-se que a quitação ou até mesmo o 

parcelamento do débito referente ao IPTU deve ser efetuado quando do 

ajuizamento da ação, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido é o 

entendimento dos Tribunais pátrios. LOCAÇÃO. Renovatória. Requisitos 

dos artigos 51 e 71 da Lei n. 8.245/91. Os requisitos necessários à 

renovação do contrato de locação devem estar preenchidos no momento 

imediatamente anterior à propositura da ação respectiva. Débito de IPTU 

que estava em aberto quando do ajuizamento da demanda. Irrelevância de 

sua quitação no curso do processo da ação renovatória. Sentença 

reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00148167620088260302 SP 

0014816-76.2008.8.26.0302, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/08/2013). (sem grifo no original) Assim, tem-se que a parte 

requerente estava inadimplente no momento em que ajuizou a presente 

ação renovatória, não cumprindo com exatidão o disposto no contrato de 

locação, especificamente na clausula terceira (fl. 39). Deste modo, 

conclui-se estão ausente os requisitos da ação manejada. Nesta senda: 

Ação renovatória. Locação comercial. Não pagamento de IPTU. Infração 

de cláusula contratual. Não preenchimento de requisitos para obtenção da 

renovação almejada. Sentença de improcedência que se prestigia. 

Recurso ao qual se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 

00851058420078190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 7 VARA CIVEL, 

Relator: JOSÉ CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 

20/10/2015, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2015). 

(sem grifo no original) Logo, a petição inicial deve ser indeferida, 

porquanto ausentes os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 71 da 

Lei 8245/91, já que no momento do ajuizamento da ação o IPTU não estava 

quitado (art. 71, III), o que consequentemente, importa em descumprimento 

do contrato (art. 71, II). Ademais, não estou comprovado pelos 

comprovantes trazidos à baila o pagamento dos alugueis no período de 

duração do contrato (30 meses a partir de janeiro de 2017). Em que pese 

o contrato firmado entre as partes preveja um valor para pagamento nos 

doze primeiros meses, não há nada no bojo do contrato que permita se 

afirmar que o valor dos alugueis não seriam devidos após esse período de 

tempo. Logo, considerando que não houve pagamento dos aluguéis, fato 

que determinou em outra ação a procedência do pedido de despejo, nítido 

o não cumprimento do inciso II, do artigo 71, da lei de locações, por não 

haver o exato cumprimento do contrato em curso. Por fim, cumpre 

salientar que não é o caso de determinar, novamente, a emenda da inicial, 

porquanto se trata de vício insanável. DISPOSITIVO Ante ao exposto, 

INDEFIRO a petição inicial, eis que ausentes os requisitos previstos nos 

incisos II e III do art. 71 da Lei 8245/91 e, por conseguinte, EXTINGO O 

FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I do CPC. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente, 

à título de IPTU (Id. 17880914). Sem custas, eis que foram pagas as de 

ingresso. Sem honorários, visto que não houve angularização processual. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 25 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATUSALEM PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000531-95.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MATUSALEM PEREIRA 

GOMES REQUERIDO: ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE Vistos. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante foi 

intimada para que no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse 

informações necessárias para citação do proprietário do veículo, nos 

termos do documento trazido no Id. 18623523, sob pena de indeferimento 

da inicial, mas manteve-se inerte (Certidão do ID nº 26287381). Em data de 

11 de março do corrente ano, requereu que fosse concedido o prazo de 

30 (trinta) dias para cumprimento de tal diligência. Friso que a 

apresentação das informações para citação do proprietário do veículo é 

imprescindível para garantir os direitos do próprio postulante Nesse 

sentido, defiro parcialmente o pedido e DETERMINO que no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, providencie as informações 

necessárias para citação do proprietário do veículo, nos termos do 

documento apresentado no ID nº 18623523, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000944-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ALEXANDRE CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

811 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000944-79.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE CLAUDIO ALEXANDRE 

CORDEIRO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL 

S.A. VISTOS, ETC. 1 – Certifique-se o trânsito em julgado. 2 – Cerificado o 

transito em julgado, e sem informação do cumprimento voluntário, defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 3 

– Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, intima-se o exequente para que 

atualize-se incluindo a multa e tornem os autos imediatamente conclusos 

para bloqueio on line. 5 – O devedor poderá oferecer embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 6 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução 

de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-12.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA LIMA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação das partes para, no prazo de 

05 dias, se manifestar sobre a certidão retro.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001082-75.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. . 28172940 e seguintes e a retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 9675755.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002110-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002110-78.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANDREA DOS SANTOS VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO v

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000947-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000947-63.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: RAIMUNDO NONATO 

RODRIGUES GOMES EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para bloqueio on line. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000085-63.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: ADESIO NASCIMENTO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial movida por E.A DE OLIVEIRA SERVIÇOS – 

ME em face de ADESIO NASCIMENTO, encontrando-se atualmente em fase 

de cumprimento de sentença. De início, determino que seja atualizado o 

débito. Consta dos autos que a Executada deixou transcorrer in albis o 

prazo para pagamento do débito exequendo, não obstante ter sido 

devidamente intimado (ID. 5917648). Na sequência, o Exequente requereu 

a penhora “on-line” via sistema “Bacenjud”, bem como busca pelo sistema 

“Renajud”, restando infrutíferas. Fora realizado a penhora de bem móvel 

(ID nº 16797475). Houve interesse da parte exequente na adjudicação do 

bem penhorado. Após, o exequente juntou aos autos matrícula de um 

imóvel de propriedade do Executado, sendo pleiteado a penhora de 

parcela do bem imóvel, abaixo discriminado. O pedido acima indicado foi 

deferido (ID nº 23003927), o que culminou com a lavratura do competente 

Auto de Penhora, Intimação e Depósito (ID’s nº. 23354755 e 23829627), 

sendo que a parte Executada novamente deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestar acerca da realização da penhora, bem como para 

declarar interesse na designação de audiência de conciliação. Assim, com 

base no art. 730 da Lei n.º 13.105/2015, DETERMINO a realização de leilão 

público para alienação de 33,33% do bem penhorado, assim descrito na 

matricula nº R/17.077 (ID nº 19481911). Imóvel com 2,6388 hectares, parte 

do lote nº 104, situado na Gleba São Nicolau, na cidade de Jaciara/MT. 

Matrícula sob o nº R/17.077, Livro nº2 -AAI, fls.077, do RGI de Jaciara/MT. 

Avaliado em R$ 39.450, 00 (trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), em 12/04/2012. NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. Flares Aguiar 

da Silva, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMAT sob nº 19/2010, (End.: Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n° 1836, sala 607, Edifício Work Center, 
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Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá/MT, Tel: (65) 3025-7500 / 

99946-4717, dadivaleiloes@gmail.com. Ficam autorizados os funcionários 

do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e 

agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem 

penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso 

dos interessados, designando-se datas para as visitas. Igualmente, ficam 

autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter 

diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de 

que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, 

que serão vendidos no estado em que se encontram. FIXO a comissão do 

leiloeiro nomeado no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 

bem(s) arrematado(s), não se incluindo no valor do lance, devendo ser 

depositado de imediato, com prévia informação aos interessados. O leilão 

deverá ser realizado em uma única etapa, por valor não inferior a 50% da 

última avaliação atualizada (art. 891, paragrafo único, do CPC). O 

interessado em adquirir o bem penhorado em prestações deverá 

apresentar, por escrito até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição 

do bem por valor não inferior ao da avaliação e até o início do segundo 

leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado 

vil (artigo 895, I e II, do CPC). A proposta conterá, em qualquer hipótese, 

oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido 

por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio 

bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, §1º). Consigno que proposta 

de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado. O pagamento do preço ofertado no leilão deverá em 

até 24 horas, após ter sido declarada a proposta vencedora pelo leiloeiro 

(art. 892 do CPC). Caberá ao leiloeiro realizar a publicação do edital, 

inclusive virtualmente, constando todos os requisitos do artigo 886 do 

CPC. O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 887 do 

Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: - os 

bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 

antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o 

arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 

exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 

130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e exceto os débitos de 

condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam 

sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem 

penhorado poderá apresentar: até o início do leilão, proposta por valor não 

inferior ao da avaliação. A publicação do edital deverá ocorrer no site, 

pelo menos 05 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão. 

DETERMINO sejam cientificados, com pelo menos 05 (cinco) dias de 

antecedência, o Executado e os interessados arrolados no artigo 889 do 

CPC, na forma expressamente elencada em referido dispositivo legal, tudo 

comprovado nos autos, cabendo ao Exequente requerer e providenciar 

todo o necessário. Sem prejuízo, para a garantia da higidez do negócio, 

fica autorizado que o próprio leiloeiro encaminhe também as comunicações 

pertinentes, juntando posteriormente aos autos. INTIMEM-SE as partes e o 

leiloeiro nomeado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001297-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINISKI DOS SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001297-51.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: LUCAS VINISKI DOS SANTOS VIEIRA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000185-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000185-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS Vistos, 

etc. Cuida-se de pedido de penhora de um imóvel, em que a parte 

exequente, alega pertencer a executada. Verifico que juntou aos a autos 

uma Escritura Pública de Empréstimo de 12/12/2012, garantida por 

hipoteca. E, uma matrícula sob o nº R/16.949, que refere-se a 01 (um) 

área de terreno urbano com 1.709,061 m², livro nº 2 AAH, fls.249 de 

10/05/2012, situado no Distrito Industrial de Jaciara/MT, averbada com 02 

hipotecas, tendo como adquirente Thiago Farias - ME. No posto caso, o 

registro da matrícula se deu em 10/05/2012 constando apenas como 

adquirente Thiago Rodrigues Farias-ME, sendo que posteriormente houve 

a realização da Escritura Pública de Empréstimo que se deu em 

12/12/2012. Dessa maneira, pugnou o exequente pela penhora de um 

imóvel registrado em nome de pessoa estranha a lide, ou seja, que não é 

parte nos autos, tratando-se de invasão de esfera patrimonial de terceiro 

que não participa do processo. Neste sentido, INDEFIRO o pedido de 

penhora de imóvel indicado no ID nº 23730583, uma vez que incabível, 

cuja propriedade não está matriculada em nome da executada. Assim, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 dias, indique outros 

bens passíveis de penhora sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Tomem-se as demais providencias de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001238-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL FELIX DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001238-63.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA IZABEL FELIX DOS REIS VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 
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de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003512-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE GOMES DAS CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003512-34.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: MATILDE GOMES DAS 

CHAGAS Vistos, etc. Quando do julgamento do processo n. 004/2017 – 

CIA 0134921-54.2016.8.11.0010, o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente do TJMT, decidiu pela “suspensão dos efeitos da IN 

02/2011-SCA, no que se refere aos procedimentos e hipóteses de 

restituição de taxa judiciária, mantendo-se inalteradas as demais 

disposições nela contidas” A referida decisão foi proferida com base na 

Lei Estadual n. 4547/82, especificamente no que tange ao seu artigo 17, 

paragrafo único, o qual veda expressamente a restituição da taxa 

judiciária. Assim, defiro o pedido de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, autorizando a devolução apenas dos 

valores relativos às custas judiciais. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000882-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DIAS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000882-39.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: NILSON DIAS REIS VISTO, ETC. Defiro expedição 

de ofício ao INSS (Instituo Nacional do Seguro Social) na forma requerida 

no ID nº 29123770. Int. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000192-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000192-73.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DEBORA MORAES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Trata-se de embargos à execução 

opostos por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A em face de DEBORA MORAES DE OLIVEIRA, alegando, 

em síntese, alegando, em síntese, excesso de execução. A parte 

embargada, devidamente intimada, se manifestou no sentido de que os 

cálculos foram corretamente apresentados, requerendo a improcedência 

dos presentes embargos. Compulsando os autos verifico que a sentença 

proferida condenou o Embargante a “...pagar à parte promovente a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ).” (ID nº 12888736). O recurso inominado interposto pela 

embargante foi desprovido (ID nº 19758049), sendo esta condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Sem mais delongas, verifico 

que os presentes Embargos devem ser rejeitados liminarmente, tendo em 

vista a aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, da Lei n.º 9.099/95, ou 

seja, a necessidade de efetivação da penhora para que os embargos à 

execução sejam conhecidos. Sobre o tema, o Enunciado N.º 117, do XXVI 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. 

Nesse sentido também: NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO 

PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO 

INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53 , § 1º 

, DA LEI Nº 9.099 /95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007465719, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

27/03/2018) EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA 

DE PENHORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 

1º, DA LEI Nº 9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual 

específico para a oposição dos embargos, de modo que sua ausência 

autoriza a rejeição liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade 

de o executado renovar a defesa, no caso de concretização do ato 

constritivo. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Julgado em 18/11/2009.) Portanto, ausente a garantia 

do juízo, a Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. Ante o 

exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes Embargos à Execução e, 

em consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do Exequente, apresentando 

cálculo do valor devido, ficando desde já deferida a penhora via BacenJud 

na falta de pagamento voluntário da dívida. Sem prejuízo, autorizo que a 

parte Exequente realize o levantamento dos valores incontroversos 

mediante a expedição do competente alvará. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-12.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA LIMA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010432-12.2012.8.11.0010 EXEQUENTE: FABIANA APARECIDA LIMA DA 

CRUZ EXECUTADO: OI S.A Vistos. O Juízo em que se processa a 

recuperação judicial emitiu “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR” orientando acerca dos trâmites a serem 

seguidos nos processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são 

partes. Poderão ser seguidos dois trâmites distintos, a depender se o 

objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). Para que não 

restem dúvidas acerca do termo “fato gerador”, destaco informação obtida 

n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br: 6) Quais créditos se submetem 

à Recuperação Judicial? Estão submetidos à recuperação judicial os 

créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes 

até a data do pedido de Recuperação Judicial (20.06.2016). Neste 

aspecto, têm-se que a presente execução deve ser julgada extinta, 

possibilitando a parte Exequente habilitar seu crédito pela via própria, de 

acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE e art. 59 da Lei 11.101/05, que 

transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - “Os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria.” Vale colacionar julgado paradigma: 

“Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE 

IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” ( RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e determina: 

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida para os efeitos da especialidade 

deste Lei. Insta salientar, a inaplicabilidade da multa de dez por cento, pois 

a reclamada já se encontrava com plano de recuperação judicial 

aprovado, assim como não há determinação específica para aplicação da 

referida multa. Diante te todo o exposto, já constituído o crédito em favor 

da parte Reclamante mediante sentença, e diante do óbice legal promovido 

pelo benefício da recuperação judicial, nos termos do art. 8º, enunciado, 

da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e decidir este feito, e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a execução, diante da liquidação 

extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição da competente 

certidão de crédito, conforme requerido na petição retro. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001344-98.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016194-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1016194-11.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSANGELA DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO 

DE JUARA Vistos etc. Em detida análise dos autos verifico que assiste 

razão o despacho id. 25561744, assim decido: RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO de ofício os benefícios da Justiça Gratuita, eis 

que a parte autora esta assistida pelo Ministério Público, restando claro a 

impossibilidade financeira de propor a ação por advogado particular. 

OFICIE-SE, com urgência, ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

de Mato Grosso (NAT), encaminhando-se cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruem, solicitando parecer técnico sobre o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, no prazo de setenta e duas (72) horas, 

a fim de subsidiar a decisão a ser exarada de forma mais eficiente. 

Aportando aos autos o parecer técnico, retornem-me os autos 

imediatamente CONCLUSOS para análise do pedido de tutela antecipada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000728-60.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PILOCELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. ASTRISSI MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

CESAR ASTRISSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001305-38.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:
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A. D. M. (REQUERENTE)

V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001305-38.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

VILMA DOS SANTOS, ADEMIR DUARTE MACANHAN REQUERIDO: 

RAFAELA DOS SANTOS Vistos etc. Acolho a cota ministerial e deixo de 

analisar por ora o pedido liminar, devendo a parte autora ser intimada para 

emendar a inicial, incluindo no polo passivo da presente demanda o genitor 

do menor Otavio Joaquim Santos de Souza. Após, com a emenda, sendo 

que recebo esta desde já, providencie a citação da parte requerida para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação (NCPC, art. 

335), advertindo-a que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (NCPC, art. 344). Decorrido o 

prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à parte adversa 

para manifestação, por 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000276-79.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE MARIA PORTES (AUTOR(A))

HILDEBRANDO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCINA TERESA JUNGLAUS (REU)

ESPÓLIO DE JOSÉ JUNGLAUS (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

ELIANE LEITE (CONFINANTES)

SERCINA TERESA JUNGLAUS (CONFINANTES)

DERCIO COBO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000276-79.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOSELAINE MARIA PORTES, HILDEBRANDO RODRIGUES DE SOUZA 

FILHO ESPÓLIO: ESPÓLIO DE JOSÉ JUNGLAUS REU: SERCINA TERESA 

JUNGLAUS Vistos etc. RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos 

legais. DEFIRO o pedido de averbação junto à matrícula, para cientificar 

terceiros quanto à existência desta ação. CITEM-SE conforme requerido, 

proprietários e cônjuges, se casados forem, bem como os confinantes e 

lindeiros da (s) área (s) usucapienda (s), devendo constar que o prazo 

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

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

fatos articulados na inicial. CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, 

na forma do artigo 246, §3º e 257, inciso III, ambos do NCPC. 

Cientifiquem-se para que manifeste eventual interesse a Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos 

entes cópias da inicial e dos documentos que a instruiu. Deverá o Sr. 

Oficial de Justiça certificar se os requerentes estão exercendo a posse 

do imóvel objeto desta ação. Depois de tudo cumprido e certificado, dê-se 

vista ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Considerando a 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, 

MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no 

que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LORACI MACHRY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000675-45.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

LORACI MACHRY REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, 

no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, 

que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, 

SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000047-22.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. L. (AUTOR(A))

LUCIANA CONCEICAO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000047-22.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

LUCIANA CONCEICAO MONTEIRO, H. M. L. REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Helena Monteiro Lobo, menor, neste ato representada por sua genitora 

Luciana da Conceição Monteiro, em face de UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de determinar 

que a requerida autorize e/ou custeie as despesas de transporte, 

alimentação e hospedagem da requerente sempre que necessária a 

realização de quimioterapia ou consulta médica na cidade de Cuiabá. A 

inicial veio acompanhada pelos documentos necessários. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, eis que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer momento, se 

alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico as 

declarações de hipossuficiência. Em caso de relação de consumo, 

considerando a verossimilhança da alegação, declaro invertido o ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC. Acerca do pedido de tutela de urgência, no que se refere ao 

momento processual, o artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado, pois, em análise dos autos 

verifico que não estamos diante de hipótese em que o 
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paciente/beneficiário escolheu ser tratado em outra localidade, mas sim se 

viu obrigado a se deslocar até outra cidade para realização de seu 

tratamento o qual não é oferecido pelo prestador de serviço em sua 

cidade de origem. Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, ou seja, o “periculum in mora”, ficou 

demonstrado diante dos atestados médicos que demonstram a 

necessidade do tratamento pela menor Helena. O consumidor faz o plano 

de saúde no afã de resguardar sua saúde e vida, não podendo ser 

surpreendido com negativas de cobertura, pois é ônus de tais instituições 

prestar o serviço quando solicitado, sob pena de ferir a própria existência 

do contrato Segue entendimento Jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA NÃO OFERECIDA 

PELA REDE CREDENCIADA NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO - DESPESAS 

COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO QUE DEVEM SER 

CUSTEADAS PELO CONVÊNIO MÉDICO - PACIENTE INCAPAZ - DIVERSOS 

CANCELAMENTOS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR FATOS ALHEIOS 

A VONTADE DO BENEFICIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Conquanto não exista 

previsão contratual expressa que garanta ao beneficiário o recebimento 

de ajuda de custo para tratamento cirúrgico a ser realizado em Estado 

diverso do seu domicílio, deve o plano de saúde se responsabilizar pelas 

despesas com deslocamento, acomodação e alimentação do paciente 

incapaz e de seu acompanhante, nos casos em que não há oferecimento 

do tratamento necessário no domicílio do beneficiário. É inconteste que o 

paciente/beneficiário, parte hipossuficiente nessa relação, não pode 

sofrer com os problemas administrativos existentes entre a UNIMED FAMA 

e sua rede credenciada, de modo que a falha na prestação dos serviços 

com a demora no atendimento e os diversos adiamentos da cirurgia 

demonstram a falta de zelo da empresa recorrente em amenizar o 

sofrimento do paciente que, por sua vez, já teve que sair do conforto de 

seu domicílio para se submeter a tratamento médico adequado em outro 

local, o que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza ato ilícito, gerando, 

consequentemente, o dever de indenizar. Recurso desprovido. (TJ-RR - 

AC: 08132494620178230010 0813249-46.2017.8.23.0010, Relator: Des. , 

Data de Publicação: DJe 04/12/2018, p.)”. Pois bem. Analisando as 

alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob 

um juízo de cognição sumária, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela requerida. Neste sentido, segue 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA 

CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – 

COBERTURA DEVIDA – DECISÃO A QUO REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, 

nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que 

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

resultado útil do processo. Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade 

e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como 

indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na 

sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de 

prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é 

possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação 

de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, 

recusa a autorizar o procedimento. A cirurgia plástica reparadora em 

decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, 

mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando 

danos de ordem física e psicológica ao beneficiário. 

1013766-33.2017.8.11.0000 - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Relator: DIRCEU DOS SANTOS Publicado 

em: 09/04/2018 Julgado em: 04/04/2018”. A prova material acostada nos 

autos é suficiente e se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção 

da prestação jurisdicional de plano. Além do mais, observa-se dos e-mails 

juntados aos autos que o plano de saúde sempre cobria com as despesas 

aqui requisitadas (transporte, alimentação e hospedagem). Ante o 

exposto, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida, 

devendo a requerida custear as despesas de transporte, alimentação e 

hospedagem da requerente sempre que necessária a realização de 

quimioterapia ou consulta médica na cidade de Cuiabá, a menor Helene 

bem como a sua genitora Luciana, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil 

reais). Intime-se o requerido da presente decisão, consignando o prazo de 

15 (quinze) dias para contestar a presente ação, advertindo este último de 

que, se não houver contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335 e 344 do Código de 

Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-48.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ VALLEJO TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA 

POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL 

(REU)

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001218-48.2019.8.11.0018 DESPACHO Intimem-se as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas 

que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e 

designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

do feito. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-98.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DORANI APARECIDA BATISTA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOVEA LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000568-98.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: DORANI 

APARECIDA BATISTA RIBEIRO EXECUTADO: JOAO GOVEA LUIZ 

DESPACHO Intime-se o patrono da parte embargante para que 

desentranhe-se a petição de ID. 24474835 e proceda-se a distribuição por 

dependência destes autos, conforme disposição do art. 914, §1º do CPC. 

Certifique-se a tempestividade dos embargos. Após, intime-se a parte 

exequente para, querendo, apresentar impugnação aos embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, intimem-se as partes, para que se 

manifestem quanto às provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias e, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

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

Processo Número: 1000509-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RIENE SANTANA TABORDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR FELIPE DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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JUARA Processo: 1000509-47.2018.8.11.0018. AUTOR(A): RIENE 

SANTANA TABORDA REU: DEVANIR FELIPE DA COSTA DESPACHO 

Primeiramente indefiro o pedido da Defensoria Pública de ID. 21597599, 

tendo em vista que a situação financeira da parte autora no decorrer da 

ação permanece a mesma. No mais, o presente feito encontra-se apto a 

designação de audiência de instrução e julgamento, sendo assim 

determino que seja designada audiência após o término da suspensão em 

decorrência do COVID-19. Por fim, defiro o pedido de habilitação da 

patrona da parte autora (ID. 21039351) Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001418-55.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES GONCALVES CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001418-55.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ALCIDES 

GONCALVES CERQUEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO O presente feito encontra-se apto a 

designação de audiência, sendo assim determino que seja designada 

audiência após o término da suspensão em decorrência do COVID-19. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000482-64.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMOR GONCALVES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000482-64.2018.8.11.0018. AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO REU: WALMOR GONCALVES DOS SANTOS DESPACHO 

DEFIRO o pedido de ID. 20273204. Cite-se o requerido conforme solicitado 

pela parte autora. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001204-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001204-98.2018.8.11.0018. AUTOR(A): MARCIA 

SOARES DA SILVA REU: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem 

as provas que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do 

feito e designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado do feito. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001509-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU LUIZ CAPELLESSO (REU)

JOSE ALCIR PAULINO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001509-82.2018.8.11.0018.  AUTOR(A) : 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: JOSE ALCIR PAULINO, DIRCEU LUIZ CAPELLESSO DESPACHO 

DEFIRO o pleito de ID. 21475217. Expeça-se carta precatória para 

notificação da parte requerida Dirceu Luiz Capellesso, no endereço 

indicado pela requerente, independentemente de pagamento de diligência. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000052-78.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ROGERIO HEITMANN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000052-78.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ESTADO DO 

MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO REU: EVALDO ROGERIO HEITMANN 

DESPACHO Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Após, volte-me conclusos 

para saneamento do feito e designação de audiência, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-56.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO GOIVINHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000047-56.2019.8.11.0018. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIOGO GOIVINHO DE 

OLIVEIRA D E S P A C H O Certifique-se o transito em julgado da sentença 

de ID. 20619451, após remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001567-85.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO OAB - SP282082 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PEREIRA CONCEICAO OAB - SP404950 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR DOS SANTOS OAB - SP267596 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001567-85.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: DANIEL 

MARQUES EXECUTADO: JOSE CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA 

BINOTTI CANDIDO DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do CPC, INTIME-SE 

a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a 

petição de ID. 26504683. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE CRISOSTOMO ROCHA OAB - SP0278527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001229-14.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: COM IND 

MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA EXECUTADO: BIATRIZ MARIA DA 

CONCEICAO PICCIN DESPACHO Intime-se pessoalmente a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o 

que entender de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001079-96.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (REU)

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (REU)

A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001079-96.2019.8.11.0018. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA - ME, VANDERLEI 

CARLOS DE LIMA, VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA D E C I S Ã O I - 

Cite-se a parte requerida, expedindo-se de plano o competente mandado 

(de pagamento, de entrega da coisa ou para a execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, conforme o caso) para que, no prazo de 15 dias, 

cumpra a obrigação devida, bem como o pagamento de honorários 

advocatícios equivalentes à 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). II - Consigne-se no mandado que, no referido prazo, a parte 

requerida poderá oferecer embargos à ação monitória nos próprios autos, 

independentemente de prévia segurança do juízo, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em executivo (arts. 701 § 2° e 702 § 4º, do NCPC). III - No caso de 

cumprimento tempestivo do mandado, fica a parte requerida isenta das 

custas processuais (art. 701, § 1º do NCPC). IV - Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GAZETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001311-45.2018.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA GAZETA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS D E C I S Ã O RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, 

devolvendo o conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem. 

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos. Tendo em vista a apresentação das 

razões e contrarrazões recursais REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001014-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CASSANDRA ROSA CANTON ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN (EXECUTADO)

WAGNER PICCIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001014-04.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: 

CASSANDRA ROSA CANTON ASSIS EXECUTADO: BIATRIZ MARIA DA 

CONCEICAO PICCIN, WAGNER PICCIN D E C I S Ã O Primeiramente, 

efetue-se a pesquisa de endereços SOMENTE nos sistemas conveniados 

do TJMT, neste caso SIEL, visando descortinar o endereço da parte 

executada. Se for encontrado novo endereço da parte executada, 

intime-se via oficial de justiça. Acaso encontrado endereço idêntico aos já 

infrutíferos dos autos ou não encontrado nenhum endereço, desde já, 

defiro o pedido de ID. 24885213. Dessa forma, deverá a parte executada 

ser citada por edital para pagar a dívida exequenda. Transcorrido o prazo, 

NOMEIO a Defensoria Pública como curador especial, em caso de revelia 

nos termos do artigo 257, IV do CPC. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001448-90.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001448-90.2019.8.11.0018. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS GONCALVES LIMA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de “Embargos de Declaração” 

opostos pela parte autora em razão da decisão proferida por este Juízo ID. 

24761119, alegando erro material, eis que, consta no dispositivo o 

deferimento do restabelecimento de auxílio-doença, sendo que o pleito 

consiste no restabelecimento de aposentadoria por invalidez. Pois bem. 

Verifico que assiste razão o autor, pois, vislumbro que há erro material no 

que tange ao benefício previdenciário pretendido, do deferido nestes 

autos em sede de antecipação de tutela, razão pela qual revogo a referida 

decisão nesse sentido. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os 

embargos de declaração e os DOU PROVIMENTO, para sanar o erro 

material existente, de modo que passo a dispor em seu dispositivo: 

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando presentes os requisitos 

previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o 
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pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a parte requerida 

reestabeleça o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor 

até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária.” 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. P.R.I.C. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES – Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001414-52.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001414-52.2018.8.11.0018. AUTOR(A): REINALDO 

PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO REINALDO PEREIRA DA SILVA, 

ajuizou ação para recebimento do benefício de auxílio-doença c/c 

conversão de aposentadoria por invalidez em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados. Juntou 

documentos de fl. 11/29. Às fls. 30/32 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Aportou aos 

autos à perícia médica (fl. 44/45). A parte autora se manifestou quanto ao 

laudo à fl. 37. A parte requerida manifestou à fl. 46, pugnando pela 

intimação do perito, para que este informe o tempo estimado para 

recuperação da capacidade laborativa do autor. É o sucinto relatório. 

Decido. Trata-se de ação para a concessão de benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com pedido de aposentadoria por invalidez, sob a 

alegação de que lhe foi cessado o benefício de auxílio-doença, 

encontrando-se ainda incapacitado para as atividades laborais. São 

requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por 

invalidez e de auxílio-doença: 1) a qualidade de segurado da Previdência 

Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, III e art. 

39, I, ambos da Lei 8.213/91, e; 2) a comprovação de incapacidade para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da 

Lei 8.213/91), devendo essa incapacitação ser definitiva, para a 

aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença. A 

aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

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

será paga enquanto permanecer nessa situação. Há prova plena da 

condição de segurado do autor (CNIS fl. 28). Com relação a incapacidade 

alegada na inicial, o perito descreveu que o autor é portador de sequelas 

de hanseníase virchowiana, sendo elas neuropatias de membros 

inferiores e superiores, concluindo-se que a incapacidade é temporária e 

que a parte poderá ser reabilitada com tratamento fisioterápico e 

medicamentos. Dessa forma, em razão de suas condições pessoais, deve 

ser concedido o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, estando o segurado 

obrigado a se sujeitar ao exame médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 

8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao 

benefício tenha sido assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 

anos. Estando preenchidos os requisitos legais, portanto, é dê rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Por fim, quanto ao termo inicial do 

benefício, a Jurisprudência do STJ é uníssona em entender que, os 

benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez tem por termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de 

sua cessação – 20/06/2017 – fl. 19. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Havendo 

indeferimento do benefício em âmbito administrativo, o termo inicial dos 

benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez fixar-se-á na data do requerimento. 

Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg 

no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG (2008/0229903-0). Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). “RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. 

TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de 

auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da 

cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o 

restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso 

especial a que se nega provimento”. (STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. 

Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – 

DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida 

a pagar ao autor segurado REINALDO PEREIRA DA SILVA o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“e”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da 

cessação do benefício– 27/06/2018 (fl.28), EXTINGUINDO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais 

benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e 

observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo 

de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Por fim, 

indefiro o pedido da parte requerida, no que tange a intimação do perito, 

tendo em vista que o segurado está obrigado a se sujeitar a exame 

médico-pericial periódico. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-30.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE OTTENIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001409-30.2018.8.11.0018. AUTOR(A): IVONE 

OTTENIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

SENTENÇA “Concessão de benefício de auxílio-doença e ou 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez, proposta por IVONE 

OTENNIO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

já qualificado nos autos. Analisando os autos, verifico que a autora teve o 

benefício de auxilio doença deferido e obteve recebimentos entre 

13/01/2017 até 11/10/2018, quando o benefício foi cessado. Juntou 

documentos (fls. 11/22). Às fls. 23/25 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Aportou aos 

autos à perícia médica (fls. 43/44). O autor manifestou à fl. 46, pugnando 

pela procedência da ação. Embora intimada a Autarquia para manifestar 

quanto a juntada do laudo pericial, apenas exarou ciência. É o relatório. 

Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de concessão de 

benefício previdenciário com pedido de restabelecimento do auxílio-doença 

e ou conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que foi 

cessado o benefício previdenciário de auxílio-doença, encontrando-se 

incapacitada para as atividades laborais. Pois bem. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: a qualidade de segurado e a existência ou não de 

incapacidade para o trabalho. Quanto ao primeiro requisito, neste caso a 

questão encontra-se superada, uma vez que a autora recolhia as 

contribuições, conforme consta no extrato previdenciário, bem como teve 
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o benefício concedido pelo período de 13/01/2017 até 11/10/2018 (fl. 21). 

A seguir, deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. Com relação à enfermidade alegada na inicial o Perito 

descreveu que a autora é acometida por sequela de fratura de colo do 

fêmur esquerdo, encontra-se impossibilitada de exercer atividade 

específica de gerente conferente, alegou ainda que o requerente 

apresenta incapacidade parcial e permanente (fls. 43/44). Assim, a 

conclusão da perícia médica realizada tornou indiscutível o preenchimento 

do segundo requisito para a concessão do benefício por incapacidade, 

qual seja, a incapacidade para exercício da atividade profissional 

desempenhada pelo segurado habitualmente. Cumpre ressaltar ainda que, 

“(...) A aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

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

será paga enquanto permanecer nessa situação. 6. Comprovada, nos 

autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem como sua 

incapacidade permanente (total/parcial) para a realização de suas 

atividades habituais, conforme perícia médica judicial, e considerando-se a 

difícil reabilitação para exercer outra profissão em razão de suas 

condições pessoais, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por 

invalidez (...) (TRF1.; EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 de 07/06/2017)” Estando preenchidos os requisitos legais, 

portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Por fim, quanto ao 

termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é uníssona em entender 

que, os benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez tem por termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de 

sua cessação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito 

administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG 

(2008/0229903-0). Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar a autora 

segurada IVONE OTTENIO o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, 

no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos 

benefícios previdenciários, desde a data da cessação do benefício – 

11/10/2018 (fl. 22), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora 

devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir 

de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, 

c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da 

Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos no período de cálculo e observando-se a prescrição 

quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 

9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Considerando o débito vencido, deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, nos termos do art. 496, do 

NCPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000628-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDO DUARTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000628-08.2018.8.11.0018. AUTOR(A): DEVANILDO 

DUARTE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS SENTENÇA “Concessão de benefício de auxílio-doença e ou 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez, proposta por DEVANILDO 

DUARTE DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, já qualificado nos autos, alegando que teve seu benefício 

de auxílio-doença cessado, estando atualmente incapacitado para o 

trabalho, requerendo a conversão em aposentadoria por invalidez. Juntou 

documentos (fls. 10/21). Às fls. 22/24 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Citado o 

requerido apresentou contestação às fls. 29/40, alegando a não 

comprovação das exigências legais para a concessão do benefício 

pleiteado, arguindo preliminarmente a prescrição. Aportou aos autos à 

perícia médica (fls. 64/66). Embora intimadas as partes para manifestação 

acerca do laudo pericial, quedaram-se inertes. É o relatório. Decido. II – 

FUNDAMENTAÇÃO De largada, vislumbro que a alegação de prescrição 

ventilada pela autarquia em sua defesa não merece acolhimento, pois a 

cessação do benefício se deu em 06/03/2018, não havendo, nesta 

demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário com 

pedido de restabelecimento do auxílio-doença e ou conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que foi cessado o seu 

benefício de auxílio-doença, encontrando-se incapacitado para as 

atividades laborais. Pois bem. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: a qualidade de segurado e a existência ou não de incapacidade 

para o trabalho. Quanto ao primeiro requisito, neste caso a questão 

encontra-se superada, uma vez que o autor possui a condição de 

segurado. A seguir, deve-se considerar a existência ou não de doença 

que afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente 

proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em função das 

características da enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença. Com relação à enfermidade alegada na 

inicial o Perito descreveu que o autor é acometido por sequela de acidente 

vascular encefálico, diplopia e doença pulmonar obstrutiva cônica, 

encontra-se impossibilitado de exercer qualquer atividade, alegou ainda 

que o requerente apresenta incapacidade total e permanente (fls. 64/66). 

Assim, a conclusão da perícia médica realizada tornou indiscutível o 

preenchimento do segundo requisito para a concessão do benefício por 

incapacidade, qual seja, a incapacidade para exercício da atividade 

profissional desempenhada pelo segurado habitualmente. Cumpre 

ressaltar ainda que, “(...) A aposentadoria por invalidez será concedida, 

nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou 

não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa situação. 6. 

Comprovada, nos autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem 

como sua incapacidade permanente (total/parcial) para a realização de 

suas atividades habituais, conforme perícia médica judicial, e 

considerando-se a difícil reabilitação para exercer outra profissão em 

razão de suas condições pessoais, deve ser concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez (...) (TRF1.; EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 

/ MT, Rel. JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 07/06/2017)” Estando preenchidos os 

requisitos legais, portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. 
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Por fim, quanto ao termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é 

uníssona em entender que, os benefícios de auxílio-acidente, 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem por termo inicial a data do 

requerimento administrativo, ou de sua cessação. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito administrativo, o termo 

inicial dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez fixar-se-á na data do requerimento. 

Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg 

no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG (2008/0229903-0). Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). “RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. 

TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de 

auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da 

cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o 

restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso 

especial a que se nega provimento”. (STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. 

Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – 

DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida 

a pagar ao autor segurado DEVANILDO DUARTE DA SILVA o benefício 

previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 

18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

desde a data da cessação do benefício – 06/03/2018 (fl. 21), extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, 

compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no 

período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme 

Súmula STJ 85. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de ofício 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001551-34.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001551-34.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: ANDREIA APARECIDA RODRIGUES EXECUTADO: MUNICÍPIO 

DE JUARA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Com o julgamento pelo 

TJMT do IRDR nº 85.560/2016 (URV), que versa sobre a tramitação dos 

feitos decorrentes da cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, houve a edição da Portaria Conjunta n° 555, 

de 23/04/2.019 regulamentando a questão. No parágrafo único do art. 6° 

da aludida portaria, há a proibição expressa da remessa de feitos 

executivos ou em fase de cumprimento de sentença. Todavia, essa é 

justamente a hipótese dos autos, já que o feito foi sentenciado perante a 

Justiça Comum, que posteriormente remeteu a este Juizado Especial o 

feito, para o processamento da execução/cumprimento de sentença. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTO determino a remessa dos autos ao Juízo 

Comum, que processou o presente feito na fase de conhecimento, nos 

termos do § único do art. 6°, da Portaria Conjuntada 555 de 23/04/2.019. 

Após a remessa do feito, proceda-se a imediata baixa dos autos. 

CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001630-13.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA ANDRADE LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001630-13.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: DAIANE CRISTINA ANDRADE LISBOA EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE JUARA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Com o 

julgamento pelo TJMT do IRDR nº 85.560/2016 (URV), que versa sobre a 

tramitação dos feitos decorrentes da cobrança de diferença de URV, 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, houve a edição da Portaria 

Conjunta n° 555, de 23/04/2.019 regulamentando a questão. No parágrafo 

único do art. 6° da aludida portaria, há a proibição expressa da remessa 

de feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença. Todavia, 

essa é justamente a hipótese dos autos, já que o feito foi sentenciado 

perante a Justiça Comum, que posteriormente remeteu a este Juizado 

Especial o feito, para o processamento da execução/cumprimento de 

sentença. FORTE EM TAIS FUNDAMENTO determino a remessa dos autos 

ao Juízo Comum, que processou o presente feito na fase de 

conhecimento, nos termos do § único do art. 6°, da Portaria Conjuntada 

555 de 23/04/2.019. Após a remessa do feito, proceda-se a imediata baixa 

dos autos. CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001598-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MACRINA GELLER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001598-08.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: MACRINA GELLER DA SILVA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE 

JUARA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Com o julgamento pelo 

TJMT do IRDR nº 85.560/2016 (URV), que versa sobre a tramitação dos 

feitos decorrentes da cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, houve a edição da Portaria Conjunta n° 555, 

de 23/04/2.019 regulamentando a questão. No parágrafo único do art. 6° 

da aludida portaria, há a proibição expressa da remessa de feitos 

executivos ou em fase de cumprimento de sentença. Todavia, essa é 

justamente a hipótese dos autos, já que o feito foi sentenciado perante a 

Justiça Comum, que posteriormente remeteu a este Juizado Especial o 

feito, para o processamento da execução/cumprimento de sentença. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTO determino a remessa dos autos ao Juízo 

Comum, que processou o presente feito na fase de conhecimento, nos 

termos do § único do art. 6°, da Portaria Conjuntada 555 de 23/04/2.019. 

Após a remessa do feito, proceda-se a imediata baixa dos autos. 

CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107489 Nr: 1850-28.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 VISTOS.

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 125679 Nr: 1840-47.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Moreno do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:25647/O, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 Visando reformar a sentença de pronúncia de ref. 120, a Defesa 

apresentou Recuso em Sentido Estrito.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos inerentes aos recursos 

em geral, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade e 

interesse processual, recebo o Recurso em Sentido Estrito.

Intime-se o recorrente para apresentar suas razões recursais, no prazo 

de 02 (dois) dias (art. 588, caput, do CPP). Ultrapassado este prazo, vista 

ao recorrido, por igual prazo, para, querendo, oferecer contrarrazões ao 

recurso (art. 588, parte final, do CPP).

Após, voltem conclusos para os fins do art. 589 do CPP.

Findo o prazo, com ou sem as razões e contrarrazões, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 136129 Nr: 49-09.2020.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos Pereira, Daniel Thiago 

Martins Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 VISTOS.

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se, via DJe.

Cumpra-se

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000499-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAULINO BATISTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RODRIGO BESSA PRATA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROMOVA A ASSINATURA 

DO TERMO DE CURATELA EXPEDIDO, BEM COMO PROCEDA A SUA 

JUNTADA NOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001450-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA (REU)

JOAO CANDOTE DE SOUZA (REU)

DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSMETICOS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTIM (EXECUTADO)

WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA OS REQUERIDOS PAGAREM O 

DÉBITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIABES ROSSI (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS, NO 
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PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, NOS TERMOS 

DA DECISÃO DE ID 20346020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA O EXECUTADO PAGAR O DÉBITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-38.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MOHR BRUGNERA (EXECUTADO)

AMARILDO JAIR BRUGNERA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA PETIÇÃO DOS EXECUTADOS JUNTADA NA ID 29859544.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA LUCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI GONÇALVES DE AZEVEDO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente, e, tendo em vista que a intimação da 

parte autora não foi publicada pelo sistema PJE, impulsiono o presente 

feito, a fim de intimar o causídico nomeado para, no prazo legal, informar a 

este Juízo se a parte autora cumpriu a determinação em id.17848933.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000608-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. P. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHULIA ALINE POLSAQUE OAB - 046.843.001-61 (REPRESENTANTE)

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000608-59.2019.8.11.0025 J. C. P. S. - CPF: 084.357.321-00 

(EXEQUENTE), DHULIA ALINE POLSAQUE - CPF: 046.843.001-61 

(REPRESENTANTE) FAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 021.444.461-99 

(EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, em cumprimento ao 

presente mandado, eu, Aelço de Souza, Oficial de Justiça, Matricula 

30042, diligenciei-me ao endereço informado no mandado ( Rodovia MT 

208, Balsa de travessia do Rio Juruena, situada nas divisas das Cidades 

de Cotriguaçu-MT e Japurana – Nova Bandeirantes MT, onde o Executado 

trabalha com Balseiro. Cidade de Cotriguaçu – MT. CEP : 78.330.000 ), e lá 

estando, em 12 de fevereiro de 2020, não foi possível efetuar citação do 

requerido FAGNER DE SOUZA SILVA, pois o requerido não reside nem 

trabalha mais no mencionado endereço. dito isso, devolvo o mandado para 

que sejam tomadas as medidas necessárias. /MT, 19 de fevereiro de 

2020. AELCO DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000206-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

positivo

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000675-29.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VIANA ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

CLARI JOSE STUANI OAB - MT21949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerson Arede (REU)

Rosangela Silva Arede (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM 

ANTE O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.

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

Processo Número: 1000667-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, e, tendo em vista que a intimação da 

parte autora não foi publicada pelo sistema PJE, impulsiono o presente 

feito, a fim de intimar a parte autora da r. Sentença pronunciada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000194-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP (REU)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 
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DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000602-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA PEDERIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

DARY PEDERIVA (EXECUTADO)

CEZAR AUGUSTO PEDERIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000602-23.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADEIREIRA 

PEDERIVA LTDA - ME, DARY PEDERIVA, CEZAR AUGUSTO PEDERIVA 

VISTOS. Conforme se dessume da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

Justiça de Id. 20050289, ambos os representantes legais da empresa 

executada faleceram e o inventário está sendo processado na comarca 

de Ijuí/RS, sendo o inventariante João Dary Pederiva. Nesses moldes, 

indefiro o pedido de Id. 21962409. Doutra banda, determino a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro Civil e ao Cartório Distribuidor da comarca de 

Ijuí/RS solicitando informações sobre o óbito Cesar Augusto Social e Dary 

Pederiva, bem como sobre eventual distribuição de inventario dos seus 

bens. Restando frutífera a providência, abra-se vista ao exequente para 

manifestação. Caso contrário, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-08.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CARMO MARIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

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

FABIO PETENGILL PROCESSO n. 1000107-08.2019.8.11.0025 Valor da 

causa: R$ 13.026,18 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: INSTITUTO 

EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME Endereço: av gabriel 

muller, sn, modulo I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRUNA CARMO MARIA Endereço: Av. dos trabalhadores, 158, Guadalupe, 

CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: R$ 17.603,56 (dezessete mil seiscentos e três reais e cinquenta 

e seis centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. JUÍNA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002919-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. D. O. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS EFETUADO PELO 

EXECUTADO, CONFORME DOCUMENTO DE ID 29502989.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000579-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTELINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

ANILTON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente, e, tendo em vista que a intimação da 

parte autora não foi publicada pelo sistema PJE, impulsiono o presente 

feito, a fim de que seja novamente intimada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000944-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

 

Manifestação acerca da petição apresentada pelo requerido, constante no 

ID 22539418.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001213-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

Intime-se o embargado para, no prazo legal, manifestar sobre os 

presentes embargos, nos termos do art. 920 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BATISTA SABOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ZIMMERMANN REITER (EXECUTADO)

VALDINO REITER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, e, tendo em vista que a intimação da 

parte autora não foi publicada pelo sistema PJE, impulsiono o presente 

feito, a fim de que seja renovada referida intimação.

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

Processo Número: 1000911-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIO DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

LEILA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da Legislação vigente, e, tendo em vista que a intimação da 

parte autora não foi publicada pelo sistema PJE, impulsiono o presente 

feito, a fim de que seja o ato novamente realizado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000685-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EMA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000685-39.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: RITA EMA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. RECEBO a inicial posto que atendidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC e, nos termos do artigo 334, caput, do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 04 de setembro de 2017, às 15h40min, devendo as partes 

comparecerem acompanhadas de advogados. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, constando que, 

nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Consigne-se que não 

havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC) DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. 

Juína/MT, 26 de junho de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000685-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EMA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000685-39.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: RITA EMA RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS. Compulsando os autos constata-se que a 

autora é indígena – cédula de identidade indígena nº 0574 – MT e 

conforme procuração anexa ao Id. 8170788, também é analfabeta, eis que 

não foi capaz de assinar o próprio nome do documento, utilizando-se tão 

somente sua impressão digital. Neste sentido, em se tratando a parte 

litigante pessoa analfabeta, deve a procuração outorgada por esta ser por 

instrumento público, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA 

OS ATOS CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – 

RECURSO PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a 

isenção albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere 

aos emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários 

da Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que 

necessários à realização do direito da pessoa agraciada com o 

benefício.2) A regularização da representação processual do agravante 

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

mediante a lavratura de procuração por instrumento público em razão de 

ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

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

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

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

Publicado no DJE 18/05/2015). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA – OPORTUNIDADE CONFERIDA PELO JUÍZO DE PISO PARA 

EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DESCUMPRIMENTO – PARTE INDÍGENA E 

ANALFABETA – NECESSIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO 

MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO P R O V I D O . (T J - M S 0 8 0 2 1 

9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5 M S 0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: Des. 

Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª 

Câmara Cível) Desta forma, a fim de possibilitar o levantamento dos 

valores depositados em Juízo em nome de seu procurador, conforme 

requerido no Id. 27452330, deverá a parte autora juntar aos autos 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000064-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RECIERE ANTONIO PEREIRA OAB - PR53496 (ADVOGADO(A))

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. E. F. V. (REPRESENTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL E 

QUERENDO, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL OAB - SP308441-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ WILSON DIAS CARVALHO (REU)

SANDRA H. SAMPAIO LIMA (REU)

REGINA DA SILVA VIEIRA (REU)

 

Retornada a resposta, vistas ao autor, no prazo de 5 dias, para dar 

impulso ao feito, pena de extinção por desídia, que fica, desde já, alertada.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001260-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO RAMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA, NOMEADO(A) PARA O ENCARGO DE CURADOR(A) ESPECIAL 

DA PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA MANIFESTAR, NO PRAZO 

LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000431-61.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN THEOVANI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000431-61.2020.8.11.0025 

[Alienação Fiduciária] REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALAN THEOVANI DE OLIVEIRA 

VISTOS. Ação de Busca e Apreensão proposta com fundamento no art. 

3º do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de 

novembro de 2014. Prefacialmente, intime-se o autor para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do que preconiza o 

artigo 290 do CPC. Cumprida a determinação anterior, para a concessão 

da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido estes requisitos. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência por parte do requerido. Por outro 

lado, há receio de que o requerente sofra danos ocasionados pelo uso 

inadequado do bem ou ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a 

aplicação de seu pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a 

medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá 

ser cumprido com circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao 

requerimento de diligências a serem promovidas por este juízo, 

especificamente em relação à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a 

eventual consolidação da propriedade do veículo, indefiro o requerimento 

formulado, haja vista ser de responsabilidade do alienante tal providência. 

Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 

(cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não 

ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a 

fim de que se proceda a novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a devedora, ainda, para 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de 

que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha pagado a 

dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, 

tudo nos ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação da Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000146-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HENDIO EDUARDA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

SANDRA MAGALHAES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

izaquel ferreira da silva (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000146-73.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: SANDRA 

MAGALHAES RIBEIRO, HENDIO EDUARDA RIBEIRO DA SILVA 

EXECUTADO: IZAQUEL FERREIRA DA SILVA VISTOS. Trata-se de ação de 

execução de alimentos vertida por Hendio Eduarda Ribeiro da Silva, 

representado por sua genitora, Sandra Magalhães Ribeiro, em face de 

Izaquel Ferreira da Silva. Considerando que o exequente Hendio atingiu a 

maioridade civil no decurso da lide, foi promovida a sua intimação pessoal 

para regularização da representação processual e para dar efetivo 

impulsionamento ao prosseguimento da lide, porém, conforme se dessume 

da certidão de Id. 23862571, a diligência restou negativa, uma vez que 

nem ele, nem sua genitora não foram localizados no endereço indicado na 

exordial. Prescreve parágrafo único do artigo 274 do CPC que: 

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” 

Assim, outra alternativa não há senão considerar válida a intimação feita 

no endereço informado na inicial. Nesses moldes, considerando a inércia 

do exequente em regularizar sua representação processual, bem como se 
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manifestar sobre o prosseguimento do feito, já que se aplicar na hipótese 

o disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim 

dita: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos 

incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias. (...)” Pelo exposto, considerando que, mesmo 

devidamente intimado, o exequente não adotou as providências que lhe 

cabiam, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento dos 

autos. Custas pela parte exequente, mantendo-se suspensa sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, do artigo 98, do CPC. Após o trânsito em 

julgado e as devidas anotações e baixas, ARQUIVE-SE. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-45.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

RUDINEY RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBSON RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

EDUARDO RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIA RUIZ DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

ROSEMIR RUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RIBEIRO XAVIER (REU)

JOSE CARLOS FERREIRA LEITE (REU)

EDVALDO BATISTA XAVIER (REU)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

ANISIO JOAO SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA CERTIDÃO DE DILIGÊNCIA JUNTADA NOS AUTOS 

PELA SRª . OFICIALA DE JUSTIÇA, BEM COMO PARA QUERENDO REQUER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. JUÍNA, 

24 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-77.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE INACIO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: "...intimem-se as partes para em 05 (cinco) dias especificar 

as provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, 

justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de 

indeferimento...." JUÍNA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

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

Processo Número: 1000152-75.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. F. O. (AUTOR(A))

L. L. F. O. (AUTOR(A))

S. R. F. O. (AUTOR(A))

M. G. F. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACLICIA TEREZA FERREIRA DOS SANTOS OAB - 055.161.231-27 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO BERLEZI COIMBRA OAB - MT27827/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. O. (REU)

 

PROCESSO n. 1000152-75.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:MACLICIA 

TEREZA FERREIRA DOS SANTOS e outros (4) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LEONARDO BERLEZI COIMBRA POLO PASSIVO: SANDRO 

APARECIDO OBOLI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, DA PARTE 

AUTORA a acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 25/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 24 de março de 2020 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

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

Processo Número: 1001912-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEIA DE FREITAS OAB - 030.036.661-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. N. (REU)

 

PROCESSO n. 1001912-93.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:B. D. F. N. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONCALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: AILTON BORGES NOVAIS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação Sala: CEJUSC 

JUÍNA Data: 02/07/2020 Hora: 15:10 Tipo, no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 . 24 de março de 2020 FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000696-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. S. M. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000696-34.2018.8.11.0025 POLO ATIVO:SELMA DA 

SILVA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA PINTO DE 

ARRUDA GUIMARAES, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO, WALERIA 

MACEDO ZAGO DIAS POLO PASSIVO: WASHINGTON FERNANDO SILVA 

MOREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, DA PARTE AUTORA 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Mediação 

Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 04/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 . 24 de março de 2020 FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002932-22.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 
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(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. L. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002932-22.2019.8.11.0025 POLO ATIVO:JOAQUINA 

ALVES MOREIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO 

FRANCISCO SOARES, IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS, ANA LUIZA 

VAZ RAMOS, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI POLO PASSIVO: 

VALTER DA COSTA LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, DA 

PARTE AUTORA acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 17/07/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de março de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001367-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO JESUS BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (Quinze) dias, apresente impugnação à contestação. JUÍNA, 

25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000544-18.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE MARIA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE MARIA FREITAS CORREIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO AR NEGATIVO 

(ID.26477994). JUÍNA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

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

Processo Número: 1000433-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. L. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, BEM COMO MANIFESTE 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO ) DIAS. JUÍNA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

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

Processo Número: 1000122-40.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA GONCALVES DA COSTA OAB - 018.798.441-76 

(REPRESENTANTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. M. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.29529285. JUÍNA, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000336-31.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. A. (REQUERENTE)

B. J. G. A. (REQUERENTE)

I. E. G. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT5289-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

TOME CIÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. JUÍNA, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000407-33.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. N. B. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000407-33.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença ajuizado por Lívia Batista de Oliveira 

representada por sua genitora Thayane Marques de Oliveira em face de 

João Lucas Nilto Batista da Costa, já qualificados nos autos, objetivando o 

recebimento de prestações alimentícias não adimplidas. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do NCPC, com fulcro no disposto no artigo 528 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o benefício da justiça 

gratuita na medida em que a exequente é pobre na acepção jurídica do 

termo não dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do 

processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção. 

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o art. 189, inciso 

II, do CPC. Na forma do artigo 513, §2º do CPC, CITE-SE o executado JOÃO 

LUCAS NILTO BATISTA DA COSTA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor de R$ 1.243,48 (um mil duzentos e quarenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), devidamente corrigido até a data do efetivo 

pagamento e acrescido das custas, se houver. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 

Certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 
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523, a parte exequente poderá requerer diretamente à Serventia a 

expedição de certidão, nos termos do artigo 528, § 1º c/c art. 517, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo Código 

de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000406-48.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. N. B. D. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, PROMOVA A EMENDA DA PEÇA INICIAL 

CONFORME DESPACHO ID.30517820. JUÍNA, 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

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

Processo Número: 1000413-74.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. G. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA LOELIA GOMES DA SILVA OAB - 081.540.124-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. C. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAZE DOS SANTOS OAB - PE25992 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 

DESPACHO ID.30486656. JUÍNA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

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

Processo Número: 1000413-74.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. G. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA LOELIA GOMES DA SILVA OAB - 081.540.124-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. C. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAZE DOS SANTOS OAB - PE25992 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 

DESPACHO ID.30486656. JUÍNA, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000056-60.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (REQUERENTE)

M. I. P. D. J. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000056-60.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação para homologação de divórcio consensual proposta por JONAS 

FERREIRA DA SILVA e MARIA ILSA PEREIRA DE JESUS DA SILVA, já 

qualificados nos autos. Narra a exordial que as partes contraíram 

matrimônio em 12 de dezembro de 1992, sob o regime de comunhão 

parcial de bens e há aproximadamente 05 (cinco) anos encontram-se 

separados de fato. Durante a união adquiriram um bem imóvel e um bem 

móvel. Tiveram duas filhas, Camila Pereira da Silva e Kesley Katian Pereira 

da Silva, as quais já atingiram a maioridade. Não há pedido de assistência 

financeira mútua entre os requerentes. Acostados a inicial vieram os 

documentos digitalizados. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Com a edição da Emenda Constitucional nº 66, de 13 de 

julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da Constituição 

da República, tornou-se desnecessária a demonstração do lapso temporal 

da separação de fato do casal, para a decretação do divórcio. Os 

requerentes apresentaram cópia de sua certidão de casamento junto com 

a exordial (Id 28253380). Durante a união, o casal adquiriu um bem móvel e 

um imóvel, os quais foram partilhados com as devidas particularidades 

constantes da transação. Ainda, com relação às filhas do casal, embora já 

maior de idade, acordaram que continuarão a contribuir com o sustento da 

filha Camila Pereira da Silva, na proporção de 50% dos gastos para cada 

requerente. Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão das partes. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e 

DECRETO o divórcio de JONAS FERREIRA DA SILVA e MARIA ILSA 

PEREIRA DE JESUS DA SILVA e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual Maria Ilsa Pereira de Jesus. Custas pelos requerentes (art. 90, § 3°, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Após o trânsito em julgado, 

expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários para as 

averbações junto aos ofícios competentes, certifique-se e arquive-se o 

processo, com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000137-09.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. K. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA SANCHES KSIOZEK OAB - 858.761.511-49 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000137-09.2020.8.11.0025. Vistos. Ante a falta de 

documentos hábeis para análise do requerimento de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, visto que o requerente apresentou somente 

cópia do holerite referente ao mês de dezembro, INTIME-SE o polo ativo 

para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

do benefício, os seguintes documentos: i) Cópia da última declaração do 

imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal e de 

eventual cônjuge/convivente; ii) Certidão de busca nos cartórios locais 

acerca da existência de imóveis em seu nome e de eventual 

cônjuge/convivente; iii) Certidão emitida pelo Detran acerca dos veículos 

registrados em seu nome e de eventual cônjuge/convivente; iv) Cópia dos 

extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de sua 

titularidade e de eventual cônjuge/convivente; v) Cópia dos extratos de 

todos os cartões de crédito dos últimos três meses de sua titularidade e 

de eventual cônjuge/convivente. Às providências. Juína/MT, data da 
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assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141851 Nr: 4694-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

externada na denúncia para CONDENAR o réu FERNANDO DAMASIO 

MACHADO como incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 61, inciso 

II, alínea “h” (1º fato) e art. 180, caput (2º fato), c/c art. 69, todos do CP. 

(...) Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os 

crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, 

encontro uma pena total DEFINITIVA de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão, e 91 (noventa e um) dias multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.FIXO o 

valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação 

econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e 

suficiente para a prevenção e repressão do crime.Em razão da 

reincidência, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente 

FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, bem como descabe a 

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou 

a concessão do sursis (artigos 77 e 44, ambos do CP). (...) EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO imediatamente em LIBERDADE 

FERNANDO DAMÁSIO MACHADO, salvo se por outro motivo estiver preso, 

RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se 

o BNMP 2.0.ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 147468 Nr: 3494-48.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR CORREA PEREIRA, RICARDO 

AUGUSTO PEDRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 Ante o exposto, MANTENHO a prisão do acusado. 3. DO ATESTADO DE 

ÓBITO DE RICARDO AUGUSTO PEDRO DA CRUZDiante da certidão de 

óbito juntada aos autos, VISTA ao Ministério Público para manifestação, 

nos termos do art. 62 do CPP.Após, CONCLUSOS para 

deliberação.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149530 Nr: 4900-07.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 Vistos,

Diante da certidão de f. 117, REVOGO a nomeação feita à f. 114, e 

considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o(a) Dr(a). MARLENE FERNANDES DOS SANTOS para atuar como 

Advogado(a) Dativo(a).

 A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Anoto que na sentença será determinada a expedição de 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

INTIME-SE desta nomeação, bem como para apresentar defesa preliminar, 

no prazo legal.

CUMPRA-SE.

Juína/MT, 24 de março de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146393 Nr: 2731-47.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON ALVES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LENILSON ALVES DA CUNHA nas penas 

do art. 14 da Lei n. 10.826/06 e art. 330, do CP.Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização 

das penas: (...) CONCURSO MATERIALTendo havido concurso material, 

somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são 

puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 2 

(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 17 (dezessete) 

dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do 

crime.FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a 

situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.Com 

fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos do CP, verificada a 

reincidência do condenado, o que afasta a incidência da Súmula 269 do 

STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em 

REGIME SEMIABERTO.Tendo em vista a reincidência do réu, deixo de 

converter a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem 

como deixo de proceder à suspensão condicional da pena, nos termos do 

art. 44, II e do art. 77, II, ambos do CP.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.Para tanto, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO imediatamente em LIBERDADE 

LENILSON ALVES DA CUNHA, salvo se por outro motivo estiver preso, 

RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se 

o BNMP 2.0.ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-46.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA SUELLEN DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000432-46.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:THAINARA 

SUELLEN DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 14:50 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-31.2020.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA SUELLEN DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000433-31.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:THAINARA 

SUELLEN DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 25 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001942-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a petição 

(id. 27975127), bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000087-80.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29398721), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-95.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29401518), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-37.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29398723), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000099-94.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29398575), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-36.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29398722), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000091-20.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29401507), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000089-50.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29401513), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-51.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29401537), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-65.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29401538), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000081-73.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id.29401539), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-66.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29398724), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-06.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29408392), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-44.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29401540), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-89.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29401508), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001795-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 28138790), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001799-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 27987093), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-58.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ANTONIO ALBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE PEIXOTO HUGUENEY (EXECUTADO)

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY (EXECUTADO)

C N DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, por intermédio da advogada constituída, 

para, caso queira, se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (id. 

30526765), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDER HERMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010127-41.2016.8.11.0025 

Exequente: Eder Hermes Executado: Estado de Mato Grosso VISTOS. 

Cuida-se de pedido de constrição (sequestro) de verbas públicas, 

fundado na regra do art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001, ante a 

inércia do ente estatal em efetuar o pagamento da RPV expedida nos 

autos. De saída, é preciso que esse primeiro ponto fique bem 

caracterizado: há mora comprovada; há atraso além do prazo legal 

estabelecido para pagamento da RPV, e, sendo assim, o pedido 

apresentado é, sem sombra de dúvidas, justificável. Acontece que, como 

vem sendo repetido por este juízo, diante de uma dicotomia de valores 

juridicamente protegidos (a reserva do possível como vetor analítico das 

despesas públicas versus a escassez orçamentária, de um lado, e o 

caráter alimentar da contraprestação àquele que nobremente 

desempenhou múnus público em defesa dos mais necessitados), a 

solução mais correta é, na dicção da doutrina constitucionalista, aplicar no 

caso concreto a ideia de ponderação, de proporcionalidade. Vale dizer: 

não se está aqui defendendo ‘calote estatal’, e nem se criando ‘moratória 

de dívida pública sem previsão legal’, mas sim, buscando ajustar a óbvia 

carência de recursos orçamentários estatais com as obrigações legais e 

judiciais que lhe são impostas. Dito isso, é fato notório, reconhecido pelo 

Conselho Seccional da OAB/MT e divulgado na imprensa, que somente no 

ano de 2019 o Estado de MT pagou quantia superior a R$ 4.700.000,00, 

assim como restou estabelecido nos órgãos administrativos, que a 

Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT) repassará, mensalmente, à 

Procuradoria Geral do Estado, a importância de R$ 500.000,00, para 

pagamento de RPVs, e isso significa dizer que, ainda que não seja ideal, 

que não seja o panorama legalmente desejado, longe está de configurar 

omissão irresponsável ou recusa pura e simples de pagamento de dívidas 

públicas. É, ao reverso, materialização da reserva do possível: não há 

verba pública para se quitar todas dívidas, então, contingencia-se o 

pagamento e ele vai sendo feito, de forma continuada, ainda que em 

parcelas, o quem, aliás, é realidade inconteste na Comarca, porque, além 
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dos quase R$ 200.000,00 pagos somente no segundo semestre de 2019, 

neste ano, recém iniciado, já foram quitadas 6 RPVs (cods. 120096, 

119753, 100042, 105063, 109097 e 105242), somando R$ 88.260,67, de 

liquidação, repita-se, em pouco mais de 2 meses de retorno das atividades 

forenses. Tudo isso posto, e considerando que a execução remonta ao 

ano de 2016, quando existem outras RPVs postas em cobrança, que 

datam de mais de três lustros de tempo de tramitação, a mim não se 

afigura razoável o deferimento do pedido de sequestro. Repita-se: os 

pagamentos estão sendo feitos; há regularidade nas quitações (meio 

milhão de reais mensais destinados a essa despesa, exclusivamente), e, 

tudo isso, desautoriza a adoção de medidas desproporcionais, que 

somente comprometerão, ainda mais, o frágil equilíbrio das contas 

públicas. Forte em tais ideias, rejeito o pedido de sequestro imediato de 

verbas públicas, ressaltando, que futuros e eventuais pedidos de 

constrição de verbas orçamentárias estaduais serão analisados e 

deferidos de acordo com a ordem cronológica e respeitando a fila de 

requisições de pequeno valor pela data de expedição da requisição. No 

mais, aguarde-se o pagamento do crédito ou provocação das partes. 

Intime-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MELKI JHONATAN DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1002329-46.2019.8.11.0025 

Requerente: Melki Jhonatan de Souza Oliveira Requerido: Banco Bradesco 

S/A VISTOS, Nos termos do art. 437, §1º, do CPC, intime-se o autor para 

se manifestar sobre a petição e documentos acostados ao ID. 29820904, 

no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, poderá o requerente impugnar a 

contestação apresentada pelo requerido no ID. 28181052. Após, tornem 

os autos conclusos para novas deliberações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000665-85.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000665-85.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ELSON SILVEIRA DOS SANTOS Vistos. Compulsando 

atentamente os documentos que instruem a inicial, verifico que parte 

requerida não fora devidamente notificada extrajudicialmente, haja vista 

que a correspondência carreada no ID de nº 30446791 retornou sem seu 

devido recebimento. Desse modo, como é cediço, as correspondências 

que retornam com anotações “não procurado”, “mudou-se”, “endereço 

insuficiente”, “não existe o número”, “desconhecido”, “ausente” ou 

“falecido”, evidenciam com clareza que a parte solicitada não foi 

encontrada. Nesse ínterim, o e. Tribunal de Justiça deste Estado coaduna 

deste posicionamento, vejamos: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO 

PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Súmula 

72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o 

ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, 

notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 150931/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018). (grifo 

nosso) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – 

MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – MORA NÃO CONFIGURADA – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO 

EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação 

de busca e apreensão , a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não 

seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco 

deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, 

o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos 

correios com a observação “não existe o número”. (N.U 

1014960-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (grifo 

nosso) À vista do exposto, determino que a parte autora emende a inicial 

no tocante a notificação extrajudicial da parte requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004032-54.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DEVAIR DOS REIS DA COSTA Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis 

que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 24 

de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004032-54.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DEVAIR DOS REIS DA COSTA Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis 

que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 
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declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 24 

de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003774-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANESTOR LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003774-44.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANESTOR LEITE DE CAMPOS REU: BANCO PAN Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de março de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003774-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANESTOR LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003774-44.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANESTOR LEITE DE CAMPOS REU: BANCO PAN Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de março de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002038-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001878-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001913-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOARES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001913-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOARES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000618-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. (REQUERIDO)

J. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000618-14.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: EDUARDO DE MATOS SOARES REQUERIDO: MARIANA 

LIMA DIDONE, J. M. D. S. Vistos. DEFIRO os pedidos formulados em ID 

30272679 a fim de habilitar o patrono da parte requerente. Ademais, 

CUMPRA-SE na íntegra a decisão anteriormente proferida. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 0003798-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

Livia Maria Santos Sampaio (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

KEILA DELSIELE DE SOUZA SANTOS OAB - 045.330.651-98 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Camilo dos Santos Sampaio (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 0003798-76.2017.8.11.0038. 

REPRESENTANTE: KEILA DELSIELE DE SOUZA SANTOS AUTOR(A): LIVIA 

MARIA SANTOS SAMPAIO REU: CAMILO DOS SANTOS SAMPAIO Vistos. 

Antes de apreciar o pedido liminar, em respeito ao princípio do melhor 

interesse da criança, DETERMINO a realização de estudo psicossocial. 

Nomeio a Assistente Social, Dra. Gislaine Prates Rodrigues, CREAS 1897, 

telefone: (65) 9.8444-2861, fixando o valor de R$ 300,00 a título de 

honorários periciais, de modo que a NOTIFIQUE para que realize estudo 

psicossocial, juntamente com a psicóloga deste juízo na residência das 

partes, no prazo de 20 (vinte) dias, a fim de subsidiar a decisão desta 

magistrada acerca da guarda provisória. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 07/05/2020 às 13h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003553-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1003553-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CICERO DA SILVA CAVALCANTE REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão 

de Benefício Previdenciário” proposta por CÍCERO DA SILVA 

CAVALCANTE, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, todos devidamente qualificados nos autos, com o propósito de que 

seja implantado o benefício assistencial de amparo ao deficiente, sob o 

argumento de que sua doença lhe gera incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho, além da hipossuficiência econômica. A 

inicial foi instruída com documentos anexados no id n.º 24414410. A 

exordial fora recebida em id nº 24440542, oportunidade em que fora 

determinada a citação da demandada, indeferida a tutela antecipada, 

nomeando perito e determinando realização de estudo social. Devidamente 

citada, a Autarquia demandada apresentou contestação em id nº 

25299506. Impugnação à contestação incrustada em id nº 25990823. 

Estudo social acostado em id nº 26961437. Perícia Médica acostada em id 

nº 28717165. Instada, a demandada quedou-se silente, ao passo que a 

requerente se manifestou em id nº 29338489. Com vistas o MPE 

manifestou favorável à concessão do benefício ao autor em id nº 

30440695. Após, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o artigo 194, da Constituição Federal de 

1988, em seu caput: “A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. O benefício de amparo assistencial foi instituído para 

garantir a subsistência da parcela da população impossibilitada de 

trabalhar e sem meios próprios de subsistência, devido à idade avançada 

ou por ser portadora de deficiência, independentemente de qualquer 

reciprocidade contributiva. Para fazer jus ao benefício, o portador de 

deficiência, além de comprovar a doença incapacitante, deve demonstrar 

a hipossuficiência financeira familiar, nos termos do artigo 203, V da Carta 

Magna: “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: (omissis) V – a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei.” A matéria foi regulamentada pela Lei nº 

8.742/93, a qual o art. 2º possui a seguinte redação: Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...) Já o art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de 

prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família". In casu, para a 

concessão do benefício de amparo assistencial, deve a parte requerente 

comprovar que atende aos dois requisitos, quais sejam, ser deficiente 

incapacitada para vida e trabalho, e possuir renda familiar inferior a ¼ do 

salário mínimo vigente. No que tange ao segundo requisito, conveniente 

citar que o STF reconheceu a inconstitucionalidade do §3º do artigo 20 da 

Lei 8.742/93, sem declaração de nulidade da norma, ou seja, caberá aos 

Magistrados optarem pela aplicação ou não do dispositivo legal caso a 

caso, consoante voto do Ilustre Ministro Gilmar Mendes no RE 567985. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

RESTABELECIMENTO DE AMPARO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

LEI Nº 8.742/93. ARTRITE REUMATÓIDE E OSTEOARTROSE. RENDA 

MENSAL LIGEIRAMENTE FAMILIAR SUPERIOR A 1/4 DE SALÁRIO MÍNIMO. 

ESTADO DE MISERABILIDADE COMPROVADO NOS AUTOS. RE 

567.985/MT E RE 580.963/PR. REPERCUSSÃO GERAL. REsp 1112557 / 

MG. RECURSO REPETITIVO. ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. O benefício de prestação continuada, previsto no art. 

20, da Lei nº 8.742/93, é devido à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso com 65 anos ou mais (art. 34, da Lei 10.741/2003) que não possam 

prover sua própria subsistência por si mesmo ou por sua família. 2. Resta 

comprovado, por meio do laudo pericial de fls. 157/162, que a parte 

demandante sofre de artrite reumatóide com deformidade e osteoartrose 

em punhos, joelhos, tornozelo e quadril e espondiloartrose cervical, o que 

o (a) incapacita total e permanentemente para o exercício de qualquer 

profissão. 3. No tocante ao requisito da miserabilidade, o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 567.985/MT e 

580.963/PR, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de 

nulidade, do art. 20, da Lei nº 8.742/93, e a inconstitucionalidade por 

omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10741/2003 para admitir 

o alargamento dos critérios de aferição da hipossuficiência, ante a 

existência de outros fatores, além da renda (inferior a 1/4 do salário 

mínimo) e, ainda, para determinar a exclusão do cálculo da renda familiar 
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"per capita" os benefícios assistênciais conferidos a deficientes e os 

benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo percebidos 

por idosos, objetivando, desse modo, a prevalência do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. Nessa mesma linha, é o 

posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

REsp 1112557 / MG, sob a sistemática de julgamento de recursos 

repetitivos. 5. No caso concreto, inobstante o laudo social (fls. 175/176) 

aponte que a renda mensal por membro da família supere 1/4 do salário 

mínimo, ainda assim, é atestado não ser suficiente tal importância para o 

atendimento das necessidades básicas do grupo familiar. 6. Direito 

reconhecido ao (à) autor (a) à percepção do amparo social, desde a data 

do cancelamento do benefício, ante a declaração do perito de que a 

incapacidade era evidente desde àquela época. 7. Juros moratórios a 

partir da citação, conforme o teor da Súmula nº 204 do STJ, segundo os 

índices oficiais da caderneta de poupança, de acordo com a norma do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo art. 5º da lei 

11.960/09, por ser a norma vigente à época do ajuizamento da demanda. 

8. No tocante à correção monetária, esta e. Primeira Turma decidiu alterar 

a sua posição na matéria, passando a aplicar o índice apontado pelo art. 

5º, da Lei 11.960/09, enquanto não modulados pelo STF os efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade consagrada nas ADIs 4.357 e 4.425. 

Precedentes: RE 836411 AgR, Relator (a): Min. Cármen Lúcia, Segunda 

Turma, julgado em 11/11/2014, processo eletrônico DJe-228 divulg 

19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014; Rcl 16940 AgR, Relator (a): Min. Teori 

Zavascki, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, processo eletrônico 

DJe-201 divulg 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014. 9. De acordo com 

inúmeros precedentes deste e. Tribunal, a verba honorária deve ser 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo 

com o § 4º do art. 20 do CPC, observados os termos da Súmula n.º 111 do 

col. Superior Tribunal de Justiça. 10. Embora o INSS, em regra, não goze 

de isenção de custas na esfera estadual, a demandante é, de fato, 

beneficiário da justiça gratuita. Assim, gozando a parte vencedora dos 

benefícios decorrentes da gratuidade da justiça, deferida no curso da 

ação, inexistem, na hipótese em comento, despesas a serem ressarcidas. 

Apelação e remessa obrigatória parcialmente providas. (TRF-5 - 

APELREEX: 00016725220144059999 AL, Relator: Desembargador Federal 

José Maria Lucena, Data de Julgamento: 05/03/2015, Primeira Turma, Data 

de Publicação: 12/03/2015) Quanto à renda familiar per capita, volvendo 

os olhos ao laudo sócio econômico de id n.º 26961437, verifica-se que o 

valor da renda mensal da casa é inferior ao contido no art. 20, §3º da Lei 

8.742/93. Portanto, patente a condição de miserabilidade e 

hipossuficiência do requerente. Contudo, no que diz respeito ao requisito 

de incapacidade para os atos da vida cotidiana e para o trabalho, perece 

de razão a requerente. Analisando detidamente o laudo pericial encartado 

no ID 28717165, página 8, aferem-se as informações que: “(...) Apresenta 

quadro secundário à patologia de Hansen, configurando incapacidade de 

caráter total e temporária com prazo estimado de 24 meses para 

recuperação e retorno as atividades laborativas (...). Dessa forma, 

conclui-se que a parte autora, à época do exame pericial, ainda que 

detenha incapacidade laborativa, isso não a torna, por si só, portadora de 

deficiência, não preenchendo os requisitos necessários à concessão da 

assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou portadora de 

deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO: LOAS. 

DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADAS. I - 

O Benefício Assistencial requerido está previsto no artigo 203, inciso V, 

da Constituição Federal, e regulamentado pelas atuais disposições 

contidas nos artigos 20, 21 e 21-A, todos da Lei 8.742/1993. II - O artigo 

203, inciso V, da Constituição Federal garante o benefício em comento às 

pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à 

sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. O §2º do 

artigo 20 da Lei 8742/1993, atualmente, define o conceito de pessoa com 

deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. III - O 

artigo 20, § 3º, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na 

aferição da miserabilidade. IV - A Lei Assistencial, ao fixar a renda per 

capita, estabeleceu uma presunção da condição de miserabilidade, que 

não obsta a comprovação da insuficiência de recursos para prover a 

manutenção do deficiente ou idoso por outros meios de prova. V - Para 

efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a situação de 

risco social a que se encontra exposta a pessoa idosa ou portadora de 

deficiência e sua família deve ser aferida caso a caso. VI - Segundo o 

laudo pericial (perícia realizada em 11/11/2013), a autora, nascida em 

30/10/1955, apresenta incapacidade parcial e permanente para a vida civil 

e laboral, por ser portadora de fibromialgia, ombro dolorido e espondilose 

lombar (CID's M79, M75, M47). A prova técnica é conclusiva no sentido de 

que a autora não possui "impedimento de longo prazo", não se 

enquadrando no conceito de deficiência, previsto no § 2.º, do artigo 20, da 

Lei n.º 8742/93. VII - No caso concreto, em que pese a situação difícil 

enfrentada pela parte autora e a vida modesta que tem, depreende-se do 

estudo social que coabita em residência com boas condições de uso e 

higiene, havendo possibilidade das suas necessidades básicas serem 

supridas pela família. VIII - Consoante elementos trazidos aos autos, não 

há comprovação de que a autora vive em situação de vulnerabilidade 

social. IX - Nada obsta, entretanto, que venha a pleitear o benefício em 

comento novamente, caso haja alteração de seu estado socioeconômico. 

X - Não comprovados os requisitos legais necessários à concessão do 

benefício pleiteado, a improcedência da ação era de rigor. XI - Os 

honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, 

parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos 

protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência 

em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, 

não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, 

ultrapassar os limites estabelecidos na lei. XII - Recurso desprovido, 

condenando a parte autora ao pagamento de honorários recursais, na 

forma delineada. (TRF 3ª Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL 

- 2270264 - 0003174-11.2013.4.03.6121, Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 11/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:19/03/2019 )” Ressalto que, embora o juiz não esteja adstrito ao 

laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou 

fatos provados nos autos, no caso em tela, não se vislumbra outros 

elementos que se sobreponham à conclusão técnica apresentada pelo 

expert do Juízo. Não há nos autos atestados, receituários, laudos, 

prontuários que possam corroborar com as afirmações de deficiência e 

total dependência de outros para afazeres de dia a dia. Nesse sentido, 

vem decidindo a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE 

DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). E, digo mais, a Lei Orgânica da 

Assistência Social é taxativa ao afirmar que para a concessão do 

benefício de amparo assistencial é necessário que a pessoa ou seja maior 

de 65 anos, ou, seja deficiente, incapaz para a vida independente e para o 

trabalho. Não é o caso da parte autora que, apesar de portar uma doença, 

não preenche os requisitos para concessão do beneficio ora pleiteado. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 
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DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000388-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000388-06.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANGELO DONIZETE DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para que 

manifeste-se quanto à petição de id n.º 2010126, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de março de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SORROCHE WILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000561-30.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

REQUERIDO: FERNANDO SORROCHE WILL Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 24 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000561-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SORROCHE WILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000561-30.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

REQUERIDO: FERNANDO SORROCHE WILL Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 24 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000593-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000593-35.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): GERALDO FERREIRA MAGALHAES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000721-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

J. B. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000721-21.2020.8.11.0011. 

AUTORA: FABIANA ROSE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: JOSIANA 

BATISTA PUGER, ALDEMIRA MARIA DOS SANTOS Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o juízo competente para conhecimento 

e processamento do presente feito é a Vara da Infância desta Comarca, 

uma vez que a menor de quem a autora pleiteia a guarda está atualmente 

acolhida institucionalmente na Casa Renascer, em decorrência da sua 

guardião anterior ter sido destituída do poder familiar, ou seja, em situação 

de risco, razão pela qual aplicável à espécie a regra prevista no parágrafo 

único, alínea “a” do art. 148 c/c art. 101, VII, ambos do ECA. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para 
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apreciação e julgamento do feito e consequentemente DECLINO da 

competência em favor do Juízo da Infância e da Juventude desta comarca, 

determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

redistribuição à Segunda Vara. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001796-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001796-32.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: IVONE SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação 

adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte 

contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou 

do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004056-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MANZANO CALDEIRA OAB - SP126898 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.F. dos SANTOS ALBUQUERQUE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004056-82.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DAIR DA SILVA REU: S.F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO COM TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECEDENTE C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, proposta por DAIR DA 

SILVA em face de S.F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE, ambos 

qualificados. Entre um ato e outro (ID 29472010), as partes chegaram a 

uma solução consensual do litígio, requerendo assim a homologação e 

extinção do feito. Os autos vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A 

RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

29472010 em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. No mais, considerando a 

transação entre as partes ocorrera antes da sentença, ficam os mesmos 

dispensados de custas processuais, nos termos do art. 90, § 3°do CPC. 

Ante a renúncia ao prazo recursal, o HOMOLOGO, de modo que DOU POR 

TRANSITADA em julgado a sentença, devendo os autos serem remetidos 

AO ARQUIVO com as baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’ Oeste - MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001563-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1001563-35.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCIANA ARAUJO PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação Previdenciária de Salário 

Maternidade proposta por Luciana Araujo Pereira em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, sob o fundamento de ter desenvolvido atividade rural no regime de 

economia familiar, de modo que faria jus ao benefício de 

salário-maternidade. Com a inicial vieram os documentos anexados no id 

n.º 20228368. A inicial foi recebida em id nº 20589565, sendo determinada 

citação da demandada. Devidamente citada, a demandada apresentou 

contestação em id nº 21864712. Impugnação à contestação apresentada 

em id nº 22513359. O feito fora saneado em id nº 25006440, com 

designação de solenidade de instrução e julgamento. Em sede de 

audiência instrutória, fora inquirida uma testemunha da autora, ao passo 

que a Autarquia demandada não se fez presente, precluindo seu direito na 

apresentação das derradeiras alegações. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para situar a questão, convém 

esclarecer que a parte autora pretende a concessão de 

salário-maternidade na qualidade de segurada especial do INSS, uma vez 

que exerceria a atividade de rurícola em regime de economia familiar. 

Sobre a questão, a Lei 8.213/91, em seu art.11, dispõe que: “São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) Omissis.... VII - como 

segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, 

o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas 

atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que 

com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges 

ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles 

equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo 

familiar respectivo. (O garimpeiro está excluído por força da Lei nº 8.398, 

de 7.1.92, que alterou a redação do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212 de 

24.7.91). § 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em 

que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados. Art. 39, Parágrafo único. 

Para a segurada especial fica garantida a concessão do 

salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que 

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

nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. 

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 

durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e 

oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as 

situações e condições previstas na legislação no que concerne à 

proteção à maternidade. Desses preceptivos legais emergem os requisitos 

para a concessão do pedido, quais sejam, a-) qualidade de trabalhador 

rural, b-) Regime de economia familiar e c-) comprovação do exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período de 12 (doze) meses 

imediatamente anteriores ao do início do benefício. Não é demais ressaltar 

que, nos termos do § 1º do artigo 11 da Lei n. 8.213/91, considera-se 

regime de economia familiar “a atividade em que o trabalho dos membros 

da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 
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condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados”. E são justamente esses requisitos que deverão ser 

averiguados nos autos para a concessão do pedido. Diante da dificuldade 

do rurícola colecionar provas da sua atividade, a jurisprudência vem 

flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, vejamos: “O rol de 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito 

no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, 

e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[1]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora, 

depreende-se que os documentos juntados pela autora na exordial, não 

são suficientes para provar a qualidade de segurado, tão somente à prova 

testemunhal não poderá suprir a prova documental. Com efeito, o tempo de 

serviço rural deve ser demonstrado mediante a apresentação de início de 

prova material contemporânea ao período a ser comprovado, 

complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, conforme Sumula 149 do STJ. Vejamos: “A 

prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.” Nesse 

diapasão, ante a falta de prova material para a comprovação da qualidade 

de segurado da requerente não restou comprovada. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de salário maternidade rural formulado por 

LUCIANA ARAUJO PEREIRA contra o Instituto Nacional do Seguro Social- 

INSS em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO a autora em custas e 

honorários advocatícios (fixo-os em 10% do valor da causa), porém 

suspendo a exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita. Após o trânsito em julgado devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] STJ - 

AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, 

Relator - GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 PÁGINA:424.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000722-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000722-06.2020.8.11.0011. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL 

DOESTE IMPETRADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, PREFEITO DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. Cuida-se de “Mandado de Segurança com 

Pedido de Medida Liminar” impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE MIRASSOL DOESTE, em desfavor do PREFEITO 

MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE-MT, alegando, em síntese, que a 

autoridade coatora fixou o piso salarial de agentes de endemias abaixo do 

piso nacional da categoria, descumprindo o valor estipulado pela Lei 

Federal nº 13.708/2018. A despeito de o impetrante postular a concessão 

de liminar, mister a formação do contraditório. Assim, NOTIFIQUE-SE as 

autoridades apontadas como coatoras para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestem as informações necessárias. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 25 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000433-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMARA CRISTINA FRANCISCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA 

ESTADUAL BOA ESPERANÇA - CURVELANDIA-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000433-73.2020.8.11.0011. 

IMPETRANTE: CLEIDIMARA CRISTINA FRANCISCO IMPETRADO: 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA 

ESTADUAL BOA ESPERANÇA - CURVELANDIA-MT, SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos. 

Reportam-se os autos de “MANDADO DE SEGURANÇA” proposta por 

CLEIDIMARA CRISTINA FRANCISCO, em desfavor de COMISSÃO 

ATRIBUIÇÃO DE AULAS da Escola Estadual Boa Esperança, na pessoa de 

seu (sua) Presidente, bem como, da SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO (SEDUC), todos devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. A parte autora pugnou pela desistência da ação, 

consoante se vê da petição de id 30546148. Vieram-me os autos 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide 

posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelo autor. Desnecessária a concordância 

da parte contrária em razão de ainda não ter sido efetivada a 

triangularização processual. Neste diapasão, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado pelo autor e, por consectário JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do NCPC. No mais, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo suspendo a 

exigibilidade até que cesse a hipossuficiência financeira da requerente. 

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CIENTIFIQUE o Ministério Público. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001732-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADIMILSON PEREIRA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Cuida-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C/ DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada por Adimilson Pereira da Silva em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, todos devidamente qualificado nos 

autos. Narra na exordial, em apertada síntese, que contraiu na data de 

20/06/2009, um pacto de financiamento, com valor líquido do crédito de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser quitado em 36 parcelas de 

R$ 213,36 (duzentos e treze reais e trinta e seis centavos). Contudo, por 

conta dos elevados valores e ilegais encargos contratuais não amparados 

pela legislação vigente, o Requerente não consegue mais efetuar os 

pagamentos advindos do pacto do contrato. A inicial foi recebida em 

decisão de ID 16458585, a qual inverteu o ônus da prova e concedeu 

tutela de urgência para que o requerido se abstenha de negativar o nome 

do autor no cadastro dos inadimplentes. O requerido foi devidamente 

citado e apresentou contestação em ID, alegando preliminarmente a 

inépcia da inicia, em razão do autor não discriminar, quantificar, nem 

especifica cada um dos encargos e/ou as datas de suas ocorrências, 

assim como os valores que entende como devidos, nos termos do §2º do 

art. 330 do CPC. Quanto ao mérito, sustenta que os valores e encargos 

foram livremente pactuados, os juros foram acordados em 1,71%, 

legalidade da capitalização de juros e da aplicação da tabela Price 

Impugnação apresentada em ID 19388607. Determinada a intimação das 

partes para indicarem as provas que pretendem produzir, estas 

manifestaram pela inexistência. Vieram conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a 

inicial apresentada pelo autor não atendeu ao disposto no §2º do art. 330 

do CPC. No caso concreto, deixou a parte autora de apresentar o valor 

incontroverso, com a memória de cálculo constando o valor cobrado pelo 

réu, a exclusão das abusividades apontadas e a discriminação dos 

parâmetros utilizados, descumprindo a exigência da legislação em vigor, 

tendo apresentado apenas posteriormente emenda à inicial que fora 

refutada pelo requerido e indeferida por este juízo em decisão de ID 

26737367. Assim, há que se consignar que não é autorizado ao 

requerente formular pedidos genéricos, sem demonstrar claramente quais 

as cláusulas do contrato que se quer revisão e qual o valor que entende 

incontroverso, nos termos do art. 330, §2º, do CPC. Em outras palavras, 

não se pode admitir que a parte autora venha em juízo pugnando para que 

o Poder Judiciário atue como auditor dos contratos entabulados. Explica a 

Desembargadora Soraya Nunes Lins, do TJSC, relatora da Apelação Cível 

n. 0302172-07.2016.8.24.0010, julgado em 23 de novembro de 2017: 

Observa-se que a disposição contida no art. 330, § 2º, do CPC tem por 

objetivo evitar o ajuizamento de ações revisionais genéricas, dando-lhes 

objetividade para propiciar uma prestação jurisdicional mais eficaz e 

célere. A norma vai ao encontro do que vem sendo decidido 

reiteradamente pela jurisprudência pátria, no sentido de ser vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas contratuais 

(Súmula 381 do STJ), por isso a necessidade do autor discriminar as 

obrigações contratuais que pretende controverter; assim como a 

descaracterização da mora por intermédio da quantificação e 

pagamento/depósito do valor incontroverso no tempo e modo contratados, 

já que a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização 

da mora do devedor (Súmula 380 do STJ). Ademais, Vale a pena 

compartilhar o magistério do Desembargador Jorge Maraschin dos Santos, 

do TJRS, relator da AC 70074524083, julgada em 30/08/2017: As 

determinações contidas no art. 330, § 2º do CPC/15 evitam o ajuizamento 

de ações genéricas sem um mínimo de compromisso com o processo. Na 

verdade, a medida impugnada não restringe, mas, sim, traz eficácia ao 

processo civil. Com isso, a determinação de individuação da abusividade e 

a especificação do pedido da readequação do contrato com o 

apontamento do valor que se entende devido contribuem para a celeridade 

da tramitação do processo. A propósito, consoante leciona Humberto 

Theodoro Júnior [1]: “O processo civil deve-se inspirar no ideal de 

propiciar às partes uma Justiça barata e rápida, do que se extrai a regra 

básica de que “deve-se tratar de obter o maior resultado com o mínimo de 

emprego de atividade processual.” Note-se que o ordenamento jurídico 

vigente não admite mais a simples alegação genérica e indefinida da 

existência de alguma lesão de direito. É isso o que depreende, por 

exemplo, do preceito existente no artigo 319,IV, do CPC/15: “a petição 

inicial indicará o pedido com as suas especificações.” A formulação de 

pedido genérico, nos termos em que normalmente deduzido nas 

revisionais, dificulta a resolução do litígio, além de configurar verdadeiro 

abuso do direito de demandar, art. 187 do Código Civil, in verbis: “Art. 187. 

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.” Consoante Ernesto Antunes de Carvalho 

[2]: “A redação desse artigo corresponde à do art. 50, caput e § 1.º, da 

Lei 10.931/2004. A grande diferença é que o tema passa a ser tratado no 

próprio Código de Processo Civil, e não em uma lei especial, o que exige 

sua aplicação de modo geral e abstrato. A única crítica que poderia ser 

levantada é de natureza formal, pois melhor seria a colocação do 

dispositivo como art. 282-A ou 295-A. A par disso, a regra é boa e de 

acordo com o principio da boa-fé processual. Assim sendo, tendo em vista 

a validade da norma, em face da não observação do disposto no art. 

285-B, caput, do CPC, deverá o juiz determinar a emenda da petição inicial, 

sob pena de indeferimento. Sem sombra de dúvidas, aplica-se o regime 

previsto no § 5.º do art. 739-A do CPC, qual seja: “Quando o excesso de 

execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 

na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não 

conhecimento desse fundamento”. No mesmo diapasão está o art. 475-L, 

§ 2.º, do CPC. Isso posto, o novo dispositivo harmoniza o entendimento 

atual de que todo litígio de cunho econômico a ser composto deve conter 

um pedido objetivo e apontar precisa e claramente qual a espécie e o 

alcance do abuso contratual que fundamenta a ação de revisão de 

contrato bancário (ou revisional, como conhecida). Por certo, não há lugar 

dentro desta realidade para mero argumento, ilações vagas para se obter 

eventual modificação daquilo que está disposto no contrato bancário 

objeto de revisão.” Ora, se a parte é capaz de indicar a existência da 

abusividade, a toda a evidência, poderá individualizar a cobrança indevida, 

especificando o valor do excesso. Até porque, a parte tem conhecimento, 

ou pelo menos deveria ter, do valor que contratou. A obrigatoriedade da 

operação aritmética não constitui óbice ao acesso ao Judiciário. Portanto, 

não é crível que alguém pretenda revisar uma relação jurídica sem ao 

menos declinar objetivamente o contrato objeto da irresignação e o valor 

que entende devido. Isso é o mínimo que se pode exigir daquele que busca 

a tutela jurisdicional custeada por toda a sociedade. Resulta, pois, 

inadmissível a formulação de pretensão genérica sem os requisitos 

exigidos pela lei. Portanto, ante a inépcia da inicial, o indeferimento é 

medida que ora se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 

330, I, ambos do CPC. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA 

INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. Cabe ao autor instruir a inicial com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação e delimitar a lide de 

forma que o julgador se atenha ao pedido. Oportunizada a emenda da 

petição inicial, a parte autora não forneceu os dados básicos de molde a 

viabilizar a prestação jurisdicional por parte do Magistrado, inviabilizando 

tal exercício, tanto com relação ao direito material quanto ao pedido, na 

medida em que elenca os encargos que quer ver revisados e não traz os 

fundamentos jurídicos em que se funda, desatendendo o disposto no 

inciso III, do art. 319 do CPC/2015. Ao teor do art. 330, § 2º do CPC/2015, 

deve o autor especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o 

valor incontroverso observando a jurisprudência consolidada do STJ, 

descabendo a indicação ocasional de valores e taxas de juros 

dissociadas das decisões paradigmas. Manutenção da sentença. APELO 

DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069312379, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 23/08/2016) APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ARTS. 282, 283, E 

285-B DO CPC/73. MANUTENÇÃO. Não havendo o autor cuidado de 

delimitar minimamente o pedido inaugural, sequer pontuando os encargos 
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que entende abusivos, tampouco se conhecendo o valor tido como 

incontroverso, impõe-se a manutenção da extinção do processo, por 

inépcia da inicial, porquanto não restaram atendidos os requisitos dos arts. 

282 e 283 do CPC/73, bem como do art. 285-B do CPC/73. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068699420, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

30/06/2016). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Em se tratando de ação revisional de 

contrato de financiamento, a petição inicial é considerada inepta quando 

não quantificado o valor incontroverso, na forma do art. 285-B do CPC de 

1973 ou conforme o art. 330, § 2º , do CPC de 2015, como no caso em 

tela. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA. FEITO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, I, DO CPC/2015. 

(Apelação Cível Nº 70067480392 , Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 25/05/2016) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGADO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Oportunizada emenda à inicial para 

a indicação de como se chegou aos valores que pretendia consignar, a 

apelante, promoveu alterações/correções em relação a dois dos três 

contratos a serem revisados, sem, no entanto, cumprir com a 

determinação judicial. - Em se tratando de demandas revisionais, 

independentemente da natureza do crédito objeto do pedido de 

readequação, além dos requisitos da petição inicial previstos no art. 282 e 

seguintes do CPC, atenta-se para a inclusão, pela Lei 12.810/2013, do art. 

285 -B do CPC. - É corolário lógico da determinação contida no art. 285- B 

do CPC que a quantificação do valor incontroverso deva seguir os 

parâmetros revisionais delineados pela parte autora em seu pedido inicial, 

sob pena da mais absoluta inocuidade do dispositivo legal. - Não restando 

suficientemente preenchidos os requisitos legais, mesmo após a 

oportunização de emenda à inicial, a manutenção da sentença que 

indeferiu a petição inicial, é medida que se impõem . NEGADO 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70068091701, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula 

Dalbosco, Julgado em 17/03/2016) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, § 2º, do 

CPC/15. A presente ação foi ajuizada em 11.10.2016, ou seja, posterior à 

vigência do artigo 330, § 2º, do CPC/15, sendo aplicáveis, portanto, as 

respectivas disposições pertinentes. No ajuizamento da ação revisional 

cabe, obrigatoriamente, ao autor especificar as cláusulas que pretende 

revisar e quantificar o valor incontroverso. O valor incontroverso não 

pode ser um valor aleatório. Até porque, a parte tem conhecimento, ou 

pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. A indicação deste 

valor deve ser feita na inicial de modo contábil, para cada operação, 

indicando o valor recebido pelo empréstimo ou operação de crédito e 

sobre ele aplicando as taxas e valores que defende na ação revisional, e 

de acordo com o entendimento em decisões repetitivas do Colendo STJ 

acerca da questão (juros remuneratórios, capitalização dos juros, etc.) O 

artigo 330, § 2º do CPC/15 se refere a empréstimo e financiamento, isso é, 

em caráter genérico, independente da modalidade de crédito contratada, 

porquanto tais operações, quaisquer sejam, de crédito rotativo, são uma 

espécie de empréstimo e/ou financiamento. Desse modo, é de ser aplicado 

o referido dispositivo às demais contratações de crédito... rotativo, 

conforme a jurisprudência deste Tribunal. (...) (Apelação Cível Nº 

70074524083, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/08/2017). Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

CONDENO o autor em custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, 

§8º, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade até que cessada esteja a 

situação de hipossuficiência financeira. Transitada em julgado a sentença, 

ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001732-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADIMILSON PEREIRA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Cuida-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C/ DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada por Adimilson Pereira da Silva em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, todos devidamente qualificado nos 

autos. Narra na exordial, em apertada síntese, que contraiu na data de 

20/06/2009, um pacto de financiamento, com valor líquido do crédito de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser quitado em 36 parcelas de 

R$ 213,36 (duzentos e treze reais e trinta e seis centavos). Contudo, por 

conta dos elevados valores e ilegais encargos contratuais não amparados 

pela legislação vigente, o Requerente não consegue mais efetuar os 

pagamentos advindos do pacto do contrato. A inicial foi recebida em 

decisão de ID 16458585, a qual inverteu o ônus da prova e concedeu 

tutela de urgência para que o requerido se abstenha de negativar o nome 

do autor no cadastro dos inadimplentes. O requerido foi devidamente 

citado e apresentou contestação em ID, alegando preliminarmente a 

inépcia da inicia, em razão do autor não discriminar, quantificar, nem 

especifica cada um dos encargos e/ou as datas de suas ocorrências, 

assim como os valores que entende como devidos, nos termos do §2º do 

art. 330 do CPC. Quanto ao mérito, sustenta que os valores e encargos 

foram livremente pactuados, os juros foram acordados em 1,71%, 

legalidade da capitalização de juros e da aplicação da tabela Price 

Impugnação apresentada em ID 19388607. Determinada a intimação das 

partes para indicarem as provas que pretendem produzir, estas 

manifestaram pela inexistência. Vieram conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a 

inicial apresentada pelo autor não atendeu ao disposto no §2º do art. 330 

do CPC. No caso concreto, deixou a parte autora de apresentar o valor 

incontroverso, com a memória de cálculo constando o valor cobrado pelo 

réu, a exclusão das abusividades apontadas e a discriminação dos 

parâmetros utilizados, descumprindo a exigência da legislação em vigor, 

tendo apresentado apenas posteriormente emenda à inicial que fora 

refutada pelo requerido e indeferida por este juízo em decisão de ID 

26737367. Assim, há que se consignar que não é autorizado ao 

requerente formular pedidos genéricos, sem demonstrar claramente quais 

as cláusulas do contrato que se quer revisão e qual o valor que entende 

incontroverso, nos termos do art. 330, §2º, do CPC. Em outras palavras, 

não se pode admitir que a parte autora venha em juízo pugnando para que 

o Poder Judiciário atue como auditor dos contratos entabulados. Explica a 

Desembargadora Soraya Nunes Lins, do TJSC, relatora da Apelação Cível 

n. 0302172-07.2016.8.24.0010, julgado em 23 de novembro de 2017: 

Observa-se que a disposição contida no art. 330, § 2º, do CPC tem por 

objetivo evitar o ajuizamento de ações revisionais genéricas, dando-lhes 

objetividade para propiciar uma prestação jurisdicional mais eficaz e 

célere. A norma vai ao encontro do que vem sendo decidido 

reiteradamente pela jurisprudência pátria, no sentido de ser vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas contratuais 

(Súmula 381 do STJ), por isso a necessidade do autor discriminar as 

obrigações contratuais que pretende controverter; assim como a 

descaracterização da mora por intermédio da quantificação e 

pagamento/depósito do valor incontroverso no tempo e modo contratados, 

já que a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização 

da mora do devedor (Súmula 380 do STJ). Ademais, Vale a pena 

compartilhar o magistério do Desembargador Jorge Maraschin dos Santos, 

do TJRS, relator da AC 70074524083, julgada em 30/08/2017: As 

determinações contidas no art. 330, § 2º do CPC/15 evitam o ajuizamento 

de ações genéricas sem um mínimo de compromisso com o processo. Na 

verdade, a medida impugnada não restringe, mas, sim, traz eficácia ao 

processo civil. Com isso, a determinação de individuação da abusividade e 

a especificação do pedido da readequação do contrato com o 

apontamento do valor que se entende devido contribuem para a celeridade 

da tramitação do processo. A propósito, consoante leciona Humberto 

Theodoro Júnior [1]: “O processo civil deve-se inspirar no ideal de 

propiciar às partes uma Justiça barata e rápida, do que se extrai a regra 

básica de que “deve-se tratar de obter o maior resultado com o mínimo de 

emprego de atividade processual.” Note-se que o ordenamento jurídico 

vigente não admite mais a simples alegação genérica e indefinida da 
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existência de alguma lesão de direito. É isso o que depreende, por 

exemplo, do preceito existente no artigo 319,IV, do CPC/15: “a petição 

inicial indicará o pedido com as suas especificações.” A formulação de 

pedido genérico, nos termos em que normalmente deduzido nas 

revisionais, dificulta a resolução do litígio, além de configurar verdadeiro 

abuso do direito de demandar, art. 187 do Código Civil, in verbis: “Art. 187. 

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes.” Consoante Ernesto Antunes de Carvalho 

[2]: “A redação desse artigo corresponde à do art. 50, caput e § 1.º, da 

Lei 10.931/2004. A grande diferença é que o tema passa a ser tratado no 

próprio Código de Processo Civil, e não em uma lei especial, o que exige 

sua aplicação de modo geral e abstrato. A única crítica que poderia ser 

levantada é de natureza formal, pois melhor seria a colocação do 

dispositivo como art. 282-A ou 295-A. A par disso, a regra é boa e de 

acordo com o principio da boa-fé processual. Assim sendo, tendo em vista 

a validade da norma, em face da não observação do disposto no art. 

285-B, caput, do CPC, deverá o juiz determinar a emenda da petição inicial, 

sob pena de indeferimento. Sem sombra de dúvidas, aplica-se o regime 

previsto no § 5.º do art. 739-A do CPC, qual seja: “Quando o excesso de 

execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 

na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória de 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não 

conhecimento desse fundamento”. No mesmo diapasão está o art. 475-L, 

§ 2.º, do CPC. Isso posto, o novo dispositivo harmoniza o entendimento 

atual de que todo litígio de cunho econômico a ser composto deve conter 

um pedido objetivo e apontar precisa e claramente qual a espécie e o 

alcance do abuso contratual que fundamenta a ação de revisão de 

contrato bancário (ou revisional, como conhecida). Por certo, não há lugar 

dentro desta realidade para mero argumento, ilações vagas para se obter 

eventual modificação daquilo que está disposto no contrato bancário 

objeto de revisão.” Ora, se a parte é capaz de indicar a existência da 

abusividade, a toda a evidência, poderá individualizar a cobrança indevida, 

especificando o valor do excesso. Até porque, a parte tem conhecimento, 

ou pelo menos deveria ter, do valor que contratou. A obrigatoriedade da 

operação aritmética não constitui óbice ao acesso ao Judiciário. Portanto, 

não é crível que alguém pretenda revisar uma relação jurídica sem ao 

menos declinar objetivamente o contrato objeto da irresignação e o valor 

que entende devido. Isso é o mínimo que se pode exigir daquele que busca 

a tutela jurisdicional custeada por toda a sociedade. Resulta, pois, 

inadmissível a formulação de pretensão genérica sem os requisitos 

exigidos pela lei. Portanto, ante a inépcia da inicial, o indeferimento é 

medida que ora se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 

330, I, ambos do CPC. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA 

INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. Cabe ao autor instruir a inicial com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação e delimitar a lide de 

forma que o julgador se atenha ao pedido. Oportunizada a emenda da 

petição inicial, a parte autora não forneceu os dados básicos de molde a 

viabilizar a prestação jurisdicional por parte do Magistrado, inviabilizando 

tal exercício, tanto com relação ao direito material quanto ao pedido, na 

medida em que elenca os encargos que quer ver revisados e não traz os 

fundamentos jurídicos em que se funda, desatendendo o disposto no 

inciso III, do art. 319 do CPC/2015. Ao teor do art. 330, § 2º do CPC/2015, 

deve o autor especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o 

valor incontroverso observando a jurisprudência consolidada do STJ, 

descabendo a indicação ocasional de valores e taxas de juros 

dissociadas das decisões paradigmas. Manutenção da sentença. APELO 

DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069312379, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 23/08/2016) APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ARTS. 282, 283, E 

285-B DO CPC/73. MANUTENÇÃO. Não havendo o autor cuidado de 

delimitar minimamente o pedido inaugural, sequer pontuando os encargos 

que entende abusivos, tampouco se conhecendo o valor tido como 

incontroverso, impõe-se a manutenção da extinção do processo, por 

inépcia da inicial, porquanto não restaram atendidos os requisitos dos arts. 

282 e 283 do CPC/73, bem como do art. 285-B do CPC/73. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068699420, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

30/06/2016). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Em se tratando de ação revisional de 

contrato de financiamento, a petição inicial é considerada inepta quando 

não quantificado o valor incontroverso, na forma do art. 285-B do CPC de 

1973 ou conforme o art. 330, § 2º , do CPC de 2015, como no caso em 

tela. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA. FEITO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, I, DO CPC/2015. 

(Apelação Cível Nº 70067480392 , Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 25/05/2016) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGADO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Oportunizada emenda à inicial para 

a indicação de como se chegou aos valores que pretendia consignar, a 

apelante, promoveu alterações/correções em relação a dois dos três 

contratos a serem revisados, sem, no entanto, cumprir com a 

determinação judicial. - Em se tratando de demandas revisionais, 

independentemente da natureza do crédito objeto do pedido de 

readequação, além dos requisitos da petição inicial previstos no art. 282 e 

seguintes do CPC, atenta-se para a inclusão, pela Lei 12.810/2013, do art. 

285 -B do CPC. - É corolário lógico da determinação contida no art. 285- B 

do CPC que a quantificação do valor incontroverso deva seguir os 

parâmetros revisionais delineados pela parte autora em seu pedido inicial, 

sob pena da mais absoluta inocuidade do dispositivo legal. - Não restando 

suficientemente preenchidos os requisitos legais, mesmo após a 

oportunização de emenda à inicial, a manutenção da sentença que 

indeferiu a petição inicial, é medida que se impõem . NEGADO 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70068091701, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula 

Dalbosco, Julgado em 17/03/2016) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, § 2º, do 

CPC/15. A presente ação foi ajuizada em 11.10.2016, ou seja, posterior à 

vigência do artigo 330, § 2º, do CPC/15, sendo aplicáveis, portanto, as 

respectivas disposições pertinentes. No ajuizamento da ação revisional 

cabe, obrigatoriamente, ao autor especificar as cláusulas que pretende 

revisar e quantificar o valor incontroverso. O valor incontroverso não 

pode ser um valor aleatório. Até porque, a parte tem conhecimento, ou 

pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. A indicação deste 

valor deve ser feita na inicial de modo contábil, para cada operação, 

indicando o valor recebido pelo empréstimo ou operação de crédito e 

sobre ele aplicando as taxas e valores que defende na ação revisional, e 

de acordo com o entendimento em decisões repetitivas do Colendo STJ 

acerca da questão (juros remuneratórios, capitalização dos juros, etc.) O 

artigo 330, § 2º do CPC/15 se refere a empréstimo e financiamento, isso é, 

em caráter genérico, independente da modalidade de crédito contratada, 

porquanto tais operações, quaisquer sejam, de crédito rotativo, são uma 

espécie de empréstimo e/ou financiamento. Desse modo, é de ser aplicado 

o referido dispositivo às demais contratações de crédito... rotativo, 

conforme a jurisprudência deste Tribunal. (...) (Apelação Cível Nº 

70074524083, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/08/2017). Posto isso, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

CONDENO o autor em custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, 

§8º, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade até que cessada esteja a 

situação de hipossuficiência financeira. Transitada em julgado a sentença, 

ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003777-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003777-96.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MAURO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO parcialmente o 

pedido de id nº 30328186, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia 

demandada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a 

ordem judicial emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 

(cem) reais, limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o 

fito de evitar enriquecimento sem causa conforme entendimento 

jurisprudencial[1]. No mais, indefiro, por ora, o pedido de envio das cópias 

dos autos ao Ministério Público Federal para apuração do crime de 

desobediência, por entender não ser a medida cabível no momento. No 

mais, cumpra-se integralmente decisão de id n.º 25938420. CUMPRA-SE 

com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 17 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito [1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – 

Apelação Cível : Ap 00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001129-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001129-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA Vistos. Em análise detida dos autos, verifico que a 

cota ministerial de ID 30627102 merece acolhida, haja vista que realmente 

a decisão de ID 30560701 restou eivada de erro material ao determinar 

que depois da intimação da parte requerida deveriam os autos serem 

remetidos ao arquivo, eis que ainda pende várias diligências a serem 

empreendidas, bem como a prolação de sentença meritória. Desta feita, 

chamo o feito à ordem para tonar sem efeito o segundo parágrafo da 

decisão citada, bem como para determinar a suspensão do presente feito 

pelo prazo de contenção da pandemia. Com a retomada dos trabalhos 

normalmente por parte deste Tribunal de Justiça e do Governo do Estado 

de Mato Grosso, DETERMINO que seja dado cumprimento ao primeiro 

parágrafo da decisão de ID 30560701, para fins de determinar a intimação 

do requerido para que informe qual a data prevista para início e finalização 

das obras definitivas na rodovia, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) 

dias para referida manifestação. Após, VISTA ao Ministério Público para 

manifestar, em igual prazo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002594-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENI FEU DA SILVA (AUTOR(A))

H. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002594-90.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ENI FEU DA SILVA, H. F. N. REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista a ausência de 

profissional credenciada na presente Comarca, NOMEIO a Assistente 

Social, Dra. Luciana Cristina Claudino de Miranda, CREAS 5005, fixando o 

valor de R$ 300,00 a título de honorários periciais, de modo que a 

NOTIFIQUE para que proceda ao estudo social na residência da autora, 

devendo verificar se a autora preenche os requisitos do art. 20 e seus 

dispositivos, da Lei 8.742/93, observando os quesitos constantes dos 

autos. Apresentado o laudo psicossocial, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Empós, AO MPE para 

parecer, nos termos do que preceitua o art. 31[1], da Lei 8.742/93. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo 

efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001699-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 (quinze) Dias 

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO 

n. 1001699-66.2018.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Acidente 

de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE 

LOURDES SANCHES, Endereço: Rua Anita Garibalde, 1495, centro, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, Endereço: fundos da farmácia 

Cristal, s/n, Jardim São Paulo, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

INTIMANDO: POLO PASSIVO: Nome: EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA 

JUNIOR, Endereço: fundos da farmácia Cristal, s/n, Jardim São Paulo, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local 

incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos 

acima mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: "Pelo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos vertidos na inicial, para o fim de DECLARAR a 

nulidade do boleto de n° 30209505, sacador/avalista: Edney Garcia De 

Oliveira Junior, expedido no Banco Itaú, com vencimento do dia 20 de julho 

de 2018, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como para 

CONDENAR o requerido a indenizar a autora pelos danos morais 

suportados, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ). JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa em prol à Defensoria Pública Estadual. Aguarde 

o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso, devendo a 

Secretaria de Vara se atentar para a incidência neste caso da regra 

constante no art. 346 do CPC, qual seja, de que o prazo contra revel que 

não constituiu patrono nos autos flui da data da publicação da presente 

decisão. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em 

nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima - Juíza de Direito." E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JUCINEI APARECIDA 

GONCALVES, digitei. MIRASSOL D'OESTE, 25 de março de 2020. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000546-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (REU)

MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA (REU)

N. A. TRASNPORTES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000546-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: N. A. TRASNPORTES LTDA - ME, 

MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA, NADIR NUNES DE OLIVEIRA Vistos. 

DEFIRO conforme requerido em ID 29920179 para o fim de determinar a 

expedição de carta precatória com a finalidade de citar o requerido 

indicado no endereço apresentado. Devidamente citada, e, decorrido o 

prazo para pagamento, CERTIFIQUE-SE, e, INTIME-SE a exequente para 

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

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000546-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR NUNES DE OLIVEIRA (REU)

MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA (REU)

N. A. TRASNPORTES LTDA - ME (REU)

 

Intimar o advogado da parte autora para efetuar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,93 (cinquenta reais e noventa e 

três centavos), para cumprimento do mandado de citação em outra 

comarca, devendo juntar aos autos o comprovante, no prazo de 10 (dez) 

dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000457-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 25 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CARDOSO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 25 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000686-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 25 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001888-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 25 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001751-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI PORFIRIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 25 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001282-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LONGO NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 25 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002112-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOZENI DE ANDRADE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 25 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SERRANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003812-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA ROCHA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janecleia Amorim (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Maycon Douglas Moura Santos (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003968-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 25 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000407-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO INOCENTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:1000407-12.2019.8.11.0011 EXEQUENTE: ROBERTO INOCENTE 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO CERTIDÃO DE 

TRANSITO EM JULGADO Certifico que deixei de proceder com o registro 

da sentença constante nos presentes autos, em livro próprio, tendo em 

vista a dispensa de referido ato pelo Provimento nº042/2008-CGJ. Certifico 

ainda que, considerando a devida intimação das partes descritas nos 

presentes autos, a R. sentença retro proferida transitou em julgado em 

13/03/2020. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 16 de março 
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de 2020 MAYLA GIMENES DE MELO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: Av. Joaquim Cunha, 

595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-51.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. VIANA DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AMANCIO DE LIMA OAB - SP0227708A (ADVOGADO(A))

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

LUIS ROBERTO VASCONCELLOS DE MORAES OAB - SP120903 

(ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o retorno da missiva expedida nos 

presentes autos, conforme Id. 30669100, INTIME-SE a parte exequente 

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

termos das R. Decisões de Ids. 16337179/19750544. 25 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000221-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUELENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000221-23.2018.8.11.0011. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: SUELENE DA SILVA 

Vistos. Em razão da não localização de bens passíveis de penhora, a 

exequente requer que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que o 

órgão forneça informações acerca de bens passíveis de penhora em 

nome do executado. Os autos vieram conclusos. Pois bem. Como de 

conhecimento, o sigilo bancário e fiscal decorre diretamente do direito à 

privacidade, previsto no artigo 5º, inciso X, da CF/88, que, por sua vez, é 

complementado pelo disposto no inciso XII do mesmo artigo constitucional, 

ambos, repita-se, garantindo a proteção da vida privada da pessoa física, 

bem como resguardando dados sigilosos da pessoa jurídica. Entretanto, a 

proteção dispensada a essas espécies de dados, como forma de 

resguardar a própria intimidade da pessoa física e a privacidade da 

pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los intocáveis sob pena de 

se proteger exacerbadamente os maus pagadores. Afinal, até mesmo as 

liberdades públicas são relativas, de sorte que cedem espaço quando “em 

jogo” um interesse maior da sociedade. Em resumo, o direito fundamental à 

privacidade não pode servir de proteção a arbitrariedades e ilegalidades, 

conforme se extrai da seguinte lição do prof. Alexandre de Moraes: “Os 

sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, podendo ser 

devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas comissões Parlamentares de 

Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção constitucional 

do sigilo não deve servir para detentores de negócios não transparentes 

ou de devedores que tiram proveito dele para não honrar seus 

compromissos[1]”. (negrito nosso) E nos autos, mesmo devidamente 

citada, a parte executada não pagou o débito. De outra parte, a exequente 

diligenciou, com insucesso, à procura de bens que garantissem a 

execução, como se colhe da penhora “on-line” e via RENAJUD. Portanto, o 

requerente demonstrou que esgotou todos os meios possíveis para obter 

esclarecimentos sobre a existência de patrimônio em nome dos 

executados (art. 476 da CNGC). Não obstante, cumpre ainda registrar que 

a medida em voga não traz consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[2], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contém finalidade apenas de 

buscar eventuais bens passíveis de penhora em nome do executado, 

mediante dados pessoais fornecidos pelo exequente, sendo referidos 

dados de sua única e exclusiva responsabilidade. POSTO ISSO, DEFIRO o 

pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências: I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, 

requisitando as Declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos 

em nome do executado, CPF/CNPJ nº 937.424.791-72. II-) Aportando aos 

autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] In Direito Constitucional, 12ª edição, editora 

Jurídica Atlas, p. 93. [2] Art. 36. Decretar, em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001972-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLYWAN DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001972-45.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: VICENTE DA SILVA ABREU 

EXECUTADO: SULLYWAN DA SILVA Vistos. Em razão da não localização 

de bens passíveis de penhora, a exequente requer que seja oficiado à 

Receita Federal do Brasil para que o órgão forneça informações acerca 

de bens passíveis de penhora em nome do executado. Os autos vieram 

conclusos. Pois bem. Como de conhecimento, o sigilo bancário e fiscal 

decorre diretamente do direito à privacidade, previsto no artigo 5º, inciso 

X, da CF/88, que, por sua vez, é complementado pelo disposto no inciso XII 

do mesmo artigo constitucional, ambos, repita-se, garantindo a proteção 

da vida privada da pessoa física, bem como resguardando dados sigilosos 

da pessoa jurídica. Entretanto, a proteção dispensada a essas espécies 

de dados, como forma de resguardar a própria intimidade da pessoa física 

e a privacidade da pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los 

intocáveis sob pena de se proteger exacerbadamente os maus 

pagadores. Afinal, até mesmo as liberdades públicas são relativas, de 

sorte que cedem espaço quando “em jogo” um interesse maior da 

sociedade. Em resumo, o direito fundamental à privacidade não pode 

servir de proteção a arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da 

seguinte lição do prof. Alexandre de Moraes: “Os sigilos bancário e fiscal 

são relativos e apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça 

Penal e Civil, pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério 

Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir 

para detentores de negócios não transparentes ou de devedores que 

tiram proveito dele para não honrar seus compromissos[1]”. (negrito 

nosso) E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura de bens que garantissem a execução, como se colhe da penhora 

“on-line” e via RENAJUD. Portanto, o requerente demonstrou que esgotou 

todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a existência 

de patrimônio em nome dos executados (art. 476 da CNGC). Não obstante, 

cumpre ainda registrar que a medida em voga não traz consigo qualquer 

afronta ao disposto no art. 36[2], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que 

contém finalidade apenas de buscar eventuais bens passíveis de penhora 

em nome do executado, mediante dados pessoais fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo 

qual DETERMINO as seguintes providências: I-) PROCEDA-SE à consulta 

via sistema INFOJUD, requisitando as Declarações de Imposto de Renda 

dos últimos três anos em nome do executado, bem como as Declarações 

Sobre Operações Imobiliárias, CPF/CNPJ nº 032.982.031-14. II-) Aportando 

aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os 
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autos em gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] In Direito Constitucional, 12ª 

edição, editora Jurídica Atlas, p. 93. [2] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001668-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CAETANO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARCI DORIVAL VALERIO OAB - MT26067/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001668-12.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - ME 

EXECUTADO: CAROLINE CAETANO MARQUES Vistos. Em razão da não 

localização de bens passíveis de penhora, a exequente requer que seja 

oficiado à Receita Federal do Brasil para que o órgão forneça informações 

acerca de bens passíveis de penhora em nome do executado. Os autos 

vieram conclusos. Pois bem. Como de conhecimento, o sigilo bancário e 

fiscal decorre diretamente do direito à privacidade, previsto no artigo 5º, 

inciso X, da CF/88, que, por sua vez, é complementado pelo disposto no 

inciso XII do mesmo artigo constitucional, ambos, repita-se, garantindo a 

proteção da vida privada da pessoa física, bem como resguardando 

dados sigilosos da pessoa jurídica. Entretanto, a proteção dispensada a 

essas espécies de dados, como forma de resguardar a própria intimidade 

da pessoa física e a privacidade da pessoa jurídica, não chega às raias 

de torná-los intocáveis sob pena de se proteger exacerbadamente os 

maus pagadores. Afinal, até mesmo as liberdades públicas são relativas, 

de sorte que cedem espaço quando “em jogo” um interesse maior da 

sociedade. Em resumo, o direito fundamental à privacidade não pode 

servir de proteção a arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da 

seguinte lição do prof. Alexandre de Moraes: “Os sigilos bancário e fiscal 

são relativos e apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça 

Penal e Civil, pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério 

Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir 

para detentores de negócios não transparentes ou de devedores que 

tiram proveito dele para não honrar seus compromissos[1]”. (negrito 

nosso) E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura de bens que garantissem a execução, como se colhe da penhora 

“on-line” e via RENAJUD. Portanto, o requerente demonstrou que esgotou 

todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a existência 

de patrimônio em nome dos executados (art. 476 da CNGC). POSTO ISSO, 

DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências: I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, 

requisitando as Declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos 

em nome do executado, CPF/CNPJ nº 856.948.601-44. II-) Aportando aos 

autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me CONCLUSOS. 

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta. IV-) 

Caso o resultado seja negativo, DETERMINO desde já que SE INTIME o 

executado para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. Sendo indicados 

bens, AO EXEQUENTE para manifestação no prazo legal. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] In Direito 

Constitucional, 12ª edição, editora Jurídica Atlas, p. 93.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001694-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001694-44.2018.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA Vistos. Em razão da 

não localização de bens passíveis de penhora, a exequente requer que 

seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que o órgão forneça 

informações acerca de bens passíveis de penhora em nome do 

executado. Os autos vieram conclusos. Pois bem. Como de conhecimento, 

o sigilo bancário e fiscal decorre diretamente do direito à privacidade, 

previsto no artigo 5º, inciso X, da CF/88, que, por sua vez, é 

complementado pelo disposto no inciso XII do mesmo artigo constitucional, 

ambos, repita-se, garantindo a proteção da vida privada da pessoa física, 

bem como resguardando dados sigilosos da pessoa jurídica. Entretanto, a 

proteção dispensada a essas espécies de dados, como forma de 

resguardar a própria intimidade da pessoa física e a privacidade da 

pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los intocáveis sob pena de 

se proteger exacerbadamente os maus pagadores. Afinal, até mesmo as 

liberdades públicas são relativas, de sorte que cedem espaço quando “em 

jogo” um interesse maior da sociedade. Em resumo, o direito fundamental à 

privacidade não pode servir de proteção a arbitrariedades e ilegalidades, 

conforme se extrai da seguinte lição do prof. Alexandre de Moraes: “Os 

sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, podendo ser 

devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas comissões Parlamentares de 

Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção constitucional 

do sigilo não deve servir para detentores de negócios não transparentes 

ou de devedores que tiram proveito dele para não honrar seus 

compromissos[1]”. (negrito nosso) E nos autos, mesmo devidamente 

citada, a parte executada não pagou o débito. De outra parte, a exequente 

diligenciou, com insucesso, à procura de bens que garantissem a 

execução, como se colhe da penhora “on-line” e via RENAJUD. Portanto, o 

requerente demonstrou que esgotou todos os meios possíveis para obter 

esclarecimentos sobre a existência de patrimônio em nome dos 

executados (art. 476 da CNGC). Não obstante, cumpre ainda registrar que 

a medida em voga não traz consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[2], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contém finalidade apenas de 

buscar eventuais bens passíveis de penhora em nome do executado, 

mediante dados pessoais fornecidos pelo exequente, sendo referidos 

dados de sua única e exclusiva responsabilidade. POSTO ISSO, DEFIRO o 

pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências: I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, 

requisitando as Declarações de Imposto de Renda dos últimos três anos 

em nome do executado, bem como as Declarações Sobre Operações 

Imobiliárias, CPF/CNPJ nº 704.626.311-68. II-) Aportando aos autos as 

informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da consulta. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito [1] In Direito Constitucional, 12ª edição, editora Jurídica 

Atlas, p. 93. [2] Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade 

de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MODENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CAMARGO PAVANELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001595-40.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCO ANTONIO MODENEZ 

REQUERIDO: ERICA CAMARGO PAVANELI Vistos. De pronto, cumpre 

registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) 

consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, 

uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou 

valores passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados 

pessoais e valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de 

sua única e exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 

28779622 considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

22.946,05 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinco 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 906.233.711-20 informado pelo 

exequente, sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

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

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003141-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003141-33.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ROBSON DOS REIS SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Os autos vieram 

conclusos ante o pleito de sequestro de valores nas contas do estado 

executado. Pois bem. Sabe-se que, em caso de execução contra Fazenda 

Pública, a constrição judicial é medida de ultima ratio, posto que seu rito se 

encontra disposto no art. 13, da Lei 12.153/2009, onde obrigatoriamente 

deverá o pagamento da verba executada ser realizada mediante 

expedição de requisição de pequeno valor. Contudo, o mesmo códex 

encimado prevê a possibilidade do sequestro de dinheiro em caso de 

inadimplemento da requisição expedida dentro do prazo de 60 (sessenta 

dias), conforme art. 13, §1º, o que é o estrito caso dos autos, de modo 

que o pleito em voga deve ser acolhido, além do fato de que a verba ora 

exequenda detém caráter alimentar, não podendo ser o Estado 

beneficiado em razão de sua própria torpeza, cabendo-lhe arcar com as 

consequências de sua inércia. Nesse sentido já se decidiu: “DECISÃO: 

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, em composição integral, por unanimidade 

de votos, em denegar a segurança com fulcro no art. 6.º, § 5.º, da Lei 

Federal n.º 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do CPC. EMENTA: 

MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR 

DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.PAGAMENTO NÃO 

EFETUADO NO PRAZO LEGAL. CABIMENTO DE SEQUESTRO PELO JUÍZO 

DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA 

COM FULCRO ART. 6.º, § 5.º, DA LEI FEDERAL N.º 12.016/2009 C/C O 

ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJPR - 5ª C.Cível 

em Composição Integral - MS - 1172072-8 - Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - 

Unânime - - J. 21.10.2014)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS 

DE PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. 

SEQUESTRO. CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. 

CASO CONCRETO. 1. A Lei n. 13.756/11 foi revogada pela Lei n. 

14.757/15, que passou a viger em 17.11.2015 (data da sua publicação), 

dispondo acerca do procedimento para o pagamento das requisições de 

pequeno valor devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias 

e fundações. 2. São consideradas de pequeno valor, na forma do § 3.ºdo 

art. 100 da CRFB/88, as obrigações que devem ser quitadas em 

decorrência de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor, 

devidamente atualizado, não exceda a dez salários mínimos. Inteligência 

do art. 1ª da Lei n. 14.757/15. 3. Os créditos de pequeno valor não se 

submetem ao regime de precatórios, devendo ser pagos no prazo de até 

60 dias, por meio de depósito judicial, contados a partir da data em que for 

protocolada, perante o órgão competente, a requisição expedida pelo juízo 

da execução. 4. Nas execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo 

CPC/15, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do 

CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a... efetivação do depósito judicial, 

cabe o sequestro de valores das contas do Ente público, por analogia ao 

art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados Especiais Federais) e ao art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016).” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO NÃO EFETUADO 

NO PRAZO LEGAL.BLOQUEIO "ON LINE". ADMISSIBILIDADE. DECISÃO 

"ULTRA PETITA". VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EXCESSO NO VALOR 

BLOQUEADO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR 

- Ação Civil de Improbidade Administrativa : 8996845 PR 899684-5 

(Acórdão) Orgão Julgador 5ª Câmara Cível Publicação DJ: 1063 

20/03/2013 Julgamento 26 de Fevereiro de 2013 Relator Adalberto Jorge 

Xisto Pereira)” Pelo exposto, DEFIRO o pedido de id nº 29079989, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado de CNPJ/CPF nº 03-507.415-0001-44, ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 7.428,08 

(sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oito centavos) JUNTANDO-SE 

aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. Sem prejuízo, DETERMINO seja expedido ofício à Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso, comunicando acerca dos valores 
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percebidos, para fins de eventual recolhimento de impostos e/ou tributos 

na via administrativa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-04.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ADRIEL GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON HELDER SAO MARCO BASSAROTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Wellington Vinicius dos Santos (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010669-04.2016.8.11.0011. REQUERENTE: LUAN ADRIEL GOMES 

BARBOSA REQUERIDO: WELLINGTON HELDER SAO MARCO 

BASSAROTTI Vistos. De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) 

pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao 

disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm 

finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de 

penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e valores 

fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 27255034 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 4.360,38 

(quatro mil, trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 019.039.281-92 informado pelo exequente, 

sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003382-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN JOSE ZIMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003382-07.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: LINCOLN JOSE ZIMERMANN 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. De pronto, cumpre 

registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) 

consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, 

uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou 

valores passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados 

pessoais e valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de 

sua única e exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 

30065332 considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

6.296,24 (seis mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 02.558.157/0001-62 informado pelo 

exequente, sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

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

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000401-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSSI JUNIOR (EXEQUENTE)

BRUNO RODRIGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

REGINALDO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000401-73.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: LEANDRO ROSSI JUNIOR, 

BRUNO RODRIGO DE SOUZA, REGINALDO GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: CLAUDINEY DE LIMA Vistos. De pronto, cumpre registrar 

que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo 

qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez 

que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores 

passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e 

valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 30070475 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 11.783,92 
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(onze mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 812.643.051-68 informado pelo exequente, 

sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010631-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010631-89.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: MARILZA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. De pronto, cumpre registrar que 

a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo qualquer 

afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que 

contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores 

passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e 

valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 30040671 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 8.581,77 

(oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 60.746.948/0001-12 informado pelo exequente, 

sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000783-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CERQUEIRA COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE APARECIDA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000783-95.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: JURACI CERQUEIRA COLOMBO 

EXECUTADO: JANE APARECIDA DE CAMPOS Vistos. De pronto, cumpre 

registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) 

consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, 

uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou 

valores passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados 

pessoais e valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de 

sua única e exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 

29737137 considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

3.332,19 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 627.573.261-04 informado pelo exequente, 

sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010109-62.2016.8.11.0011. EXECUTADO: MARCELO V. VITORAZZI - ME 
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EXEQUENTE: SONIA CRISTINA RAMOS Vistos. De pronto, cumpre registrar 

que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) consigo 

qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez 

que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou valores 

passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados pessoais e 

valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de sua única e 

exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 28644016 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 2.407,74 

(dois mil, quatrocentos e sete reais e setenta e quatro centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 885.376.091-53 informado pelo exequente, 

sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002518-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002518-66.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: AILTON COSTA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. De pronto, cumpre 

registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não traz(em) 

consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 3.869/2019, 

uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar eventuais bens e/ou 

valores passíveis de penhora em nome do executado, mediante dados 

pessoais e valores fornecidos pelo exequente, sendo referidos dados de 

sua única e exclusiva responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 

30338330 considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

3.093,67 (três mil, noventa e três reais e sessenta e sete centavos), 

observando CPF/CNPJ n° 02.558.157/0001-62 informado pelo exequente, 

sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 36. Decretar, em processo 

judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la:

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000230-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL MARTINS OAB - MT24343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000230-82.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIZ GABRIEL MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Os autos vieram 

conclusos ante o pleito de sequestro de valores nas contas do estado 

executado. Pois bem. Sabe-se que, em caso de execução contra Fazenda 

Pública, a constrição judicial é medida de ultima ratio, posto que seu rito se 

encontra disposto no art. 13, da Lei 12.153/2009, onde obrigatoriamente 

deverá o pagamento da verba executada ser realizada mediante 

expedição de requisição de pequeno valor. Contudo, o mesmo códex 

encimado prevê a possibilidade do sequestro de dinheiro em caso de 

inadimplemento da requisição expedida dentro do prazo de 60 (sessenta 

dias), conforme art. 13, §1º, o que é o estrito caso dos autos, de modo 

que o pleito em voga deve ser acolhido, além do fato de que a verba ora 

exequenda detém caráter alimentar, não podendo ser o Estado 

beneficiado em razão de sua própria torpeza, cabendo-lhe arcar com as 

consequências de sua inércia. Nesse sentido já se decidiu: “DECISÃO: 

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, em composição integral, por unanimidade 

de votos, em denegar a segurança com fulcro no art. 6.º, § 5.º, da Lei 

Federal n.º 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do CPC. EMENTA: 

MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR 

DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.PAGAMENTO NÃO 

EFETUADO NO PRAZO LEGAL. CABIMENTO DE SEQUESTRO PELO JUÍZO 

DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA 

COM FULCRO ART. 6.º, § 5.º, DA LEI FEDERAL N.º 12.016/2009 C/C O 

ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJPR - 5ª C.Cível 

em Composição Integral - MS - 1172072-8 - Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - 

Unânime - - J. 21.10.2014)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS 

DE PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. 

SEQUESTRO. CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. 

CASO CONCRETO. 1. A Lei n. 13.756/11 foi revogada pela Lei n. 

14.757/15, que passou a viger em 17.11.2015 (data da sua publicação), 

dispondo acerca do procedimento para o pagamento das requisições de 

pequeno valor devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias 

e fundações. 2. São consideradas de pequeno valor, na forma do § 3.ºdo 

art. 100 da CRFB/88, as obrigações que devem ser quitadas em 

decorrência de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor, 

devidamente atualizado, não exceda a dez salários mínimos. Inteligência 

do art. 1ª da Lei n. 14.757/15. 3. Os créditos de pequeno valor não se 

submetem ao regime de precatórios, devendo ser pagos no prazo de até 
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60 dias, por meio de depósito judicial, contados a partir da data em que for 

protocolada, perante o órgão competente, a requisição expedida pelo juízo 

da execução. 4. Nas execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo 

CPC/15, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do 

CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a... efetivação do depósito judicial, 

cabe o sequestro de valores das contas do Ente público, por analogia ao 

art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados Especiais Federais) e ao art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016).” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO NÃO EFETUADO 

NO PRAZO LEGAL.BLOQUEIO "ON LINE". ADMISSIBILIDADE. DECISÃO 

"ULTRA PETITA". VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EXCESSO NO VALOR 

BLOQUEADO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR 

- Ação Civil de Improbidade Administrativa : 8996845 PR 899684-5 

(Acórdão) Orgão Julgador 5ª Câmara Cível Publicação DJ: 1063 

20/03/2013 Julgamento 26 de Fevereiro de 2013 Relator Adalberto Jorge 

Xisto Pereira)” Pelo exposto, DEFIRO o pedido de id nº 27980840, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado de CNPJ/CPF nº 03-507.415-0001-44, ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 448,25 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

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

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. Sem prejuízo, DETERMINO seja expedido 

ofício à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, comunicando 

acerca dos valores percebidos, para fins de eventual recolhimento de 

impostos e/ou tributos na via administrativa. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003672-22.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos por GUILHERME HENRIQUE MORAES, 

contra sentença proferida no ID 28467290 - verso, sob a alegação de que 

é irregular o indeferimento da justiça gratuita eis que o mesma faz jus ao 

benefício. Os autos vieram conclusos. É a síntese necessária. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I e seguintes, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Em análise da decisão combatida, verifico que o 

exequente pleiteou as benesses da justiça gratuita, carreando aos autos 

documentos que comprovam a sua hipossuficiência (id n.º 24995053, 

24995059 e 27259690), sendo que o pedido foi indeferido. Pois bem. De 

elementar conhecimento que o requerimento da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária pode ser suscitado em qualquer tempo e fase 

processual, nos termos do art. 99, §1° do CPC, in verbis: Art. 99. O pedido 

de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. § 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na 

instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos 

do próprio processo, e não suspenderá seu curso. A corroborar, o 

Superior Tribunal de Justiça/STJ assim tem entendido sobre o tema, in 

verbis: PROCESSO CIVIL. ASSISTENCIA JUDICIARIA. DECISÃO 

DENEGATORIA. RECURSO CABIVEL. ARTS. 6. E 17 DA LEI 1.060/50. 

PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. - PROCESSADO NOS 

PROPRIOS AUTOS PRINCIPAIS, POR ERRO GROSSEIRO E INTENCIONAL 

ATRIBUIVEL AO PROPRIO REQUERENTE, PEDIDO DE ASSISTENCIA 

JUDICIARIA FORMULADO QUANDO JA EM CURSO A CAUSA, A DECISÃO 

QUE DE PLANO O DENEGA DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (REsp 27034/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/1993, DJ 15/03/1993, p. 

3821) Direito Processual Civil. Assistência judiciária. Lei n.º 1.060/50. 

Pedido de concessão do benefício formulado na fase da execução. 

Possibilidade, desde que os efeitos da concessão não atinjam a decisão 

proferida em processo de conhecimento. I - O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, mesmo na 

execução. Todavia, a concessão do benefício no processo de execução 

não tem o condão de desconstituir o título executivo, ou seja, os encargos 

de sucumbência estabelecidos no processo de conhecimento, os quais 

prevalecem e não são alcançados pelo deferimento da assistência 

judiciária no feito executório. II - Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 407). In hipóthesi, 

vislumbro da documentação apresentada pelo requerente que, de fato, o 

mesma faz jus a ser contemplado pelo benefício da gratuidade da justiça, 

eis que é hipossuficiente. Ante o exposto, RECEBO os embargos 

declaratórios, e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzidas e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte embargante, SUPRINDO os erros 

apontados, nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, passando a decidir 

da seguinte forma: “DEFIRO o pleito em voga, de modo que CONCEDO o 

benefício da justiça gratuita em favor do requerente GUILHERME 

HENRIQUE MORAES.”. No mais, mantenho os demais termos da sentença 

embargada inalterados. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 25 de março de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1000714-29.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE NUNES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos 

autos encontra-se em nome de terceiro, bem como com data superior a 03 

(três) meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de 

fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar 

que tal providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações 

com competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1000717-81.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE NUNES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se em nome de terceiro, bem como com data superior a 03 (três) 

meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de fato a 

parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar que tal 

providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações com 

competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000719-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1000719-51.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO MENDES SOARES 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante 

de endereço constante dos autos encontra-se com data superior a 03 

(três) meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de 

fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar 

que tal providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações 

com competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000695-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GUERREIRO SOARES FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000695-23.2020.8.11.0011. REQUERENTE: CLEIDE MARIA DA SILVA 

BATISTA REQUERIDO: SANDRA GUERREIRO SOARES FARIAS Vistos. De 

pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. DETERMINO que se designe, 

de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) 

requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de 

Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais deste Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002575-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT28003/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 173 de 273



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 

1002575-84.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: A. L. DOS SANTOS EIRELI - ME 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista a manifestação de ID 30602556, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELI PAMELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30686033. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 25 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000489-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000489-09.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista 

que a executada concordara com o valor indicado pela exequente em id nº 

30634275, HOMOLOGO o valor apresentado pelo autor, de modo que 

REQUISITE-SE o pagamento. Ademais, DETERMINO a intimação da 

exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) Certidão(ões) de 

Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em obediência ao 

disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. Com o pagamento, INTIME-SE a 

exequente para manifestação, no prazo legal, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 25 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004096-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004096-64.2019.8.11.0011. REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por GUILHERME 

HENRIQUE MORAES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À 

JUSTIÇA GRATUITA: Deixo de analisar o pedido de impugnação, uma vez 

que alegado em momento inoportuno, sendo que será analisado por 

ocasião de eventual interposição recursal. MÉRITO: Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código 

de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito e ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte autora alega que deslocou-se a PANIFICADORA para efetuar 

compras, gastando R$ 7,61, e não conseguiu efetuar compra em seu 

cartão porque a máquina o recusou, mesmo com fundos. Diante disso, 

pediu indenização por danos morais. A parte reclamada alegou que não 

houve registro de comunicação da panificadora para o Banco o que indica 

que houve falha na comunicação, no momento das tentativas de passar o 

cartão, por parte do equipamento da panificadora. Na espécie, não ficou 

demonstrada hipótese de incidência de dano moral. Mesmo que fosse 

reconhecido uma falha momentânea no cartão, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Assim, não restou demonstrada a 

existência do alegado dano moral, não tendo demonstrado e provado a 

ocorrência de dor, vexame, sofrimento e profundo constrangimento, 

violadores de direitos da personalidade. Com efeito, em que pese às 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Com 

efeito, a situação, nada obstante seja inconveniente, não parece ser 

capaz de desbordar daqueles dissabores indissociáveis à vida cotidiana. 

A espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOTA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))
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MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003952-90.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PAULO MOTA COELHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por PAULO MOTA COELHO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL: Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a elucidação da 

controvérsia. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito e ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Trata-se de Ação 

Declaratória de negativa de débito c/c repetição de indébito e danos 

morais, em desfavor do Reclamado, sob a alegação de que não deu causa 

a desvio de energia elétrica de sua unidade consumidora UC nº 441002-3, 

que ocasionou a cobrança de faturas nos valores de R$ 6.139,22 e R$ 

813,00, pela qual, pede o seu cancelamento e retificação da fatura, que 

sustenta estar fora da média de consumo, com pedido liminar para evitar o 

corte de fornecimento, por conta destas cobranças. O requerido aduz, em 

síntese, preliminarmente necessidade de prova pericial, nas instalações 

elétricas do requerente e, no mérito, que a fatura contestada decorreu de 

uma inspeção rotineira, registrada sob nº 70993, do dia 05/07/2019, 

ocasião que a empresa constatou desvio de energia no ramal de entrada, 

irregularidade que impedia a medição correta da energia efetivamente 

consumida no imóvel. Produziu registros fotográficos. O autor 

acompanhou a inspeção. Alega, ainda que a diferença apresentada 

deu-se devido ao real cálculo do consumo que deveria ser registrada. A 

liminar foi deferida, determinando a não suspensão do fornecimento de 

energia na unidade consumidora, discutida nos autos, a suspensão das 

cobranças e a não inserção no nome do Autor no cadastro de 

inadimplentes. O procedimento administrativo deve nortear-se pelos 

princípios constitucionais do processo, notadamente, devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa. Em relação ao aspecto formal do 

procedimento administrativo, que redundou na imposição da cobrança ora 

questionada judicialmente, vejo que, conforme os ditames da Resolução 

414, 2010, ANEEL, houve a intimação do reclamante (carta ao cliente 2ª 

via, elementos de apuração da anormalidade, juntado aos autos) 

informando da inspeção, bem como o acompanhamento do mesmo a 

inspeção, o que possibilitou o exercício de sua defesa. Juntou-se, ainda, o 

demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo e Termo de 

Ocorrência n. 70993 com as identificações necessárias. Por fim, deve-se 

anotar que no Termo de Ocorrência e Inspeção 70993, data 05/07/2019 

com todos os dados necessários, consta-se que o medidor estava com 

“CARGA E LINHA INVERTIDA NO BORNE MEDIDOR UMA FASE” possuindo 

ligação direta. Assim, a reclamada seguiu o procedimento descrito na 

Resolução 414, 2010, ANEEL, art. 133 e parágrafos, não se podendo 

mencionar em nulidade, motivo por que improcede a alegação de 

não-observância da norma e consequente vício procedimental. O caso 

concreto versa sobre “anormalidade que provocou faturamento inferior ao 

correto” (cf. carta administrativa juntada aos autos), o que levou à 

necessidade de aferição. Não há que se falar em inversão do ônus da 

prova, porque a reclamada, em seu direito à contraprova, acostou aos 

autos os elementos aptos à sustentação do alegado. O critério adotado na 

revisão do faturamento é razoável. Pois bem. Há celeuma quanto à 

cobrança dos valores “recuperados” por parte das empresas de energia. 

Duas posições: a primeira favorável e a segunda desfavorável, com força 

no argumento segundo o qual as concessionárias devem aferir medições 

mensais ou desenvolver meios eficazes para verificar, de pronto, a 

ocorrência de anormalidades e fraudes. O contrato de consumo baseia-se 

na boa-fé e na comutatividade. A primeira fica abalada ante à 

comprovação de alteração no medidor. Quanto à comutatividade, que 

induz a equivalência das prestações, o cumprimento bilateral e o equilíbrio 

contratual. Chancelar a não satisfação da dívida equivaleria ao 

consumidor experimentar um prêmio (enriquecimento sem causa), ainda 

que decorrente do mau funcionamento do serviço (porque não fiscalizou a 

contento), em prejuízo à concessionária e, em consequência, a todos os 

colaboradores do sistema. Essa situação quebra o equilíbrio que deve 

haver nos contratos, ainda que de adesão sejam. Nesse sentido: SÚMULA 

DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS SUFICIENTES – 

IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA NO MEDIDOR – 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária pública de energia 

elétrica tem o direito de instaurar procedimento administrativo para apurar 

irregularidades no consumo, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do procedimento interno 

com intimação do consumidor para manifestação e laudo técnico (com 

certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a irregularidade apontada 

pela concessionária (falha mecânica no medidor), as condutas com o 

escopo de recuperar seu crédito não configuram ato ilícito, mas exercício 

regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) (TJMT TRU 

113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) Assim, não há que se falar em irregularidade nas 

cobranças e indenização por danos morais. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I 

CPC, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY MARIA CUSTODIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003546-69.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CHIRLEY MARIA CUSTODIO - 

ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Cuida-se de ação indenizatória, em que a parte autora 

afirmou ter contratado com o réu o serviço de cartão de crédito/débito, 

para que seus clientes pudessem efetivar os pagamentos através deste 

meio, sendo que os valores não lhe foram repassados de maneira correta, 

situação causadora de inúmeros prejuízos. Saliente-se, por oportuno, que 

a pretensão da parte autora, em sua essência, visa a condenação do réu 
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à prestação de contas sobre os serviços contratados, de modo que só 

mediante perícia contábil se chegará à efetiva solução do impasse. 

Portanto, é manifesta a incompetência do Juizado Especial para o 

processamento da demanda, sendo que no rito comum haverá maior 

possibilidade de produção probatória, expediente que beneficia ambas as 

partes. Além da possibilidade de chamamento de terceiro ao processo, 

pois a parte demandada alega não ser a responsável pelas transações 

financeiras. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito a presente 

reclamação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000317-36.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVANIR CONTATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000317-36.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000604-96.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LIBARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LIBARDONI OAB - RS64313B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente , na pessoa de seu advogado, para efetuar 

a juntada do preparo da referida deprecata com seus comprovantes 

correspondentes, bem como providenciar o pagamento de diligência para 

cumprimento da missiva, este acessando o site do Tribunal de Justiça/MT. 

Nova Mutum,25 de março de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN 

Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000400-52.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVANIA PINTO MAIA GROSSKLAUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000400-52.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestor (a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000444-71.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORT - EMPREITEIRA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000444-71.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestor (a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000497-52.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DOMINGUES RIBEIRO GARCIA OAB - SP345383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORTOLATO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA ZANIRATO MENOLLI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000497-52.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA. REQUERIDO: 

BORTOLATO TRANSPORTES LTDA DENUNCIAÇÃO À LIDE: GENERALI 

BRASIL SEGUROS S A Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de 

recolhimento das custas judiciais necessárias a distribuição da missiva, 

intime-se a parte interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 

(trinta) dias, o comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos 

termos do art. 388, parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado 

o comprovante no prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e 

anotações de estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do 

contrário, com a juntada do comprovante, autos conclusos para 

designação de audiência (pasta" minutar audiência"). Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 
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Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000464-62.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAR DE PAULA LEITE (REQUERENTE)

EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE (REQUERENTE)

EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000464-62.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVAR DE PAULA LEITE, EMILENE GEOVANIA DE PAULA 

LEITE, EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA REQUERIDO: RAFAEL PIVA 

BATTAGLINI Vistos, etc. De proêmio, considerando a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, bem como a ausência do(s) requisito(s) do artigo 

260 do Código de Processo Civil (instrumento de mandato conferido ao 

advogado), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) 

falta(s) para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais e a juntada dos 

documentos faltantes, nos termos do art. 388, parágrafo único, da 

CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 (trinta) 

dias e a juntada dos documentos indicados acima, ante o que dispõe a 

CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, promovendo as 

baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. 

Do contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 

da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002154-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMERA AGROALIMENTOS S.A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARVALHO FREY OAB - RS78317 (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE MALISZEWSKI OAB - RS101507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGEU UGGERI (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002154-97.2018.8.11.0086 

LITISCONSORTE: CAMERA AGROALIMENTOS S.A LITISCONSORTE: 

ALGEU UGGERI Vistos, etc. Deixo de analisar o pedido de penhora de 

numerários contido no Id. 27644775, uma vez que, além de se tratar de 

matéria de competência do Juízo Deprecante, a medida também extrapola 

a finalidade da carta precatória. Assim, considerando o decurso do prazo 

fixado para pagamento da dívida, proceda-se a serventia com as 

providências necessárias ao integral cumprimento da missiva. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Nova Mutum/MT, 25 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000461-10.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000461-10.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RAY RODRIGUES DE SOUZA Vistos, etc. Nos ditames do art. 3°, § 12, do 

Decreto n. 911/69, expeça-se o devido mandado de busca e apreensão 

do(s) bem(ns) descrito no requerimento de busca e apreensão, porquanto 

formulado o requerimento com cópia da petição inicial da ação de busca e 

apreensão, bem como do despacho que concedeu a busca e apreensão. 

Sendo frutífera a apreensão, determino que a Secretaria Judicial 

comunique o Juízo Originário da apreensão do veículo, a teor art. 3°, § 13, 

do Decreto n. 911/69. Por fim, encaminhe-se o presente requerimento ao 

Juízo Originário com as nossas homenagens e cautelas de estilo. 

Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a 

parte interessada para o devido recolhimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002913-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002913-27.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MARILZA APARECIDA DE MORAES EXECUTADO: WESLEY 

GOMES DE SOUSA Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação pessoal 

da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do 

petitório de Id. 30230780 e respectivos documentos. Em seguida, autos ao 

Ministério Público para em igual prazo, lançar o seu parecer. Após, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000507-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON FRANCISCO SALOMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000507-33.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ADMILSON FRANCISCO SALOMAO 

Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

pela BV Financeira S.A - CFI, em desfavor de Admilson Francisco 

Salomão. Com o regular trâmite da demanda, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos (Id. 

21818278). Diante do exposto, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Id. 24321309) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios conforme constou no acordo. Após, certifiquem-se e 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e as anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 
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Mutum/MT, 25 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000281-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDETE SANSO DE ANDRADE SANTOS OAB - 650.568.841-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000281-28.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: JEAN CARLOS SANTANA DOS SANTOS REPRESENTANTE: 

VALDETE SANSO DE ANDRADE SANTOS EXECUTADO: ANTONIO 

CARLOS SANTANA DOS SANTOS Sentença. Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Jean Carlos Santana dos 

Santos, representado por sua genitora Valdete Sanso de Andrade em 

desfavor de Antonio Carlos Santana dos Santos. Com o regular trâmite da 

demanda, conforme termo de sessão de Id. 20135334 as partes 

compareceram à audiência de conciliação/mediação entabulando acordo 

com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público declina a ausência de interesse de menor 

de idade no feito. É o breve relatório. Fundamento e decido. De proêmio, 

convém assinalar que, apesar da maioridade do Alimentando no curso do 

processo, a sua genitora foi devidamente intimada para audiência de 

conciliação, todavia o Requerente não compareceu, sendo presumível, 

portanto, a procuração tácita dele para a mãe representá-lo na solenidade. 

Ainda que assim não fosse, a Defensoria Pública ainda continua 

patrocinando a causa, sendo desnecessária, portanto, a outorga de 

procuração. Nesse sentido: “ALIMENTOS. FILHO QUE ATINGIU A 

MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. REVELIA. FIXAÇÃO DE VERBA 

ALIMENTAR. 1. Não há razão para desconstituir a sentença a fim de que 

seja regularizada a representação processual, pois o autor continua 

sendo patrocinado pela Defensoria Pública, o que dispensa outorga de 

procuração. 2 O poder familiar cessa quando o filho atinge a maioridade 

civil, justificando-se a fixação de pensão alimentícia quando se verifica a 

condição de necessidade do alimentado. 3. Tratando-se de genitor omisso 

e negligente nos cuidados com o filho, que propôs a ação quando contava 

15 anos e completou a maioridade civil no curso do processo, é cabível a 

fixação da verba alimentar, pois a demora na conclusão do processo 

decorreu da dificuldade para localizar e promover a citação do réu. 3. 

Presente a condição de necessidade alegada na petição inicial e sendo 

revel o réu, justifica-se a fixação da verba alimentar no patamar 

estabelecido na decisão provisória, que se mostra afeiçoada ao binômio 

legal. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70078226156, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 29/08/2018).” (TJ-RS - AC: 70078226156 RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 

29/08/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 31/08/2018) (Destaquei) Diante do exposto, estando regulares seus 

termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Id. 20135334) 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Homologo a 

desistência quanto ao prazo recursal pelas partes. Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de março de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000811-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NORA (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000811-32.2019.8.11.0086 

Partes: MUTUM AGRO PECUARIA SA - ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - MT0004130A X LUIZ CARLOS NORA - 

Assunto: NOTIFICAÇÃO (1725) CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, 

procedo à intimação via DJE na pessoa do(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - MT0004130A, para que 

proceda o download dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 729 do Código de Processo Civil. Por 

fim, exaurido o prazo e nada mais tendo a cumprir, remeto estes autos ao 

arquivo definitivo

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-94.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARZINOTTO DORILEO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000242-94.2020.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a autora juntou os documentos sob os 

ID’s de n º 29004659 e 29004660 com orientação de página equivocada, o 

que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

autora apresente os documentos registrados sob os ID’s nº 29004659 e 

29004660, com orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, 

com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de março 

de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001439-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PAULA ALVES DE FIGUEREDO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE ALBUQUERQUE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001439-55.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou os documentos de ID nº 14100349, 

14100340, 14100341 e 14100379 com orientação da página equivocada, o 

que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente a documentação de ID nº 14100349, 14100340, 14100356 

e 14100379 com orientação de página correta, a fim de viabilizar sua 

leitura, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 

28 de agosto de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002468-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RICARDO DO CARMO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Nova 

Mutum,25 de março de 2020. LUCIO SOUZA DE ANDRADE Gestor(a) de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDAO RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001468-08.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-D X ABDAO 

RODRIGUES DE SOUZA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 

da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, conforme 

requerido na petição de ID. 23221426, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000800-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON FERREIRA (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000800-37.2018.8.11.0086 

Partes: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

MT0018473S, MOISES BATISTA DE SOUZA - SP149225 X NILSON 

FERREIRA - Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181) Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte AUTORA para que providencie o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição 

de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da 

opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da portaria 

142/2019-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000625-72.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Nova Mutum (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000625-72.2020.8.11.0086 Vistos. Tendo em 

vista o atual cenário de pandemia que assola a sociedade mundial e a 

entrada em vigor de medidas sanitárias de contingência ao COVID-19 

adotadas pelos governos e que o presente mandado de segurança versa 

sobre matéria de nítido interesse público e social, antes de apreciar o 

pedido liminar contido em seu bojo, abra-se vistas ao Ministério Público 

para colheita de parecer e, após, tornem os autos conclusos para 
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decisão. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às providências. NOVA MUTUM, 25 

de março de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001075-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE ESPINDOLA CECHET - ME (REU)

CLAUDETE ESPINDOLA CECHET (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA, na pessoa de seu advogado, para informar 

nos autos acerca do cumprimento do acordo celebrado ou requerer as 

providências que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado como concordância tácita acerca do 

adimplemento. Nova Mutum,25 de março de 2020. LUCIO SOUZA DE 

ANDRADE Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001270-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANIA FONTES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LM DA SILVA CONVENIENCIA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001270-34.2019.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos termos da Portaria nº. 247/2020, encartada anexa a 

presente decisão, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19, redesigno a audiência de conciliação 

anteriormente designada para o dia 19/06/2020, às 16 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. NOVA MUTUM, 25 

de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME (EXECUTADO)

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000487-76.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MT9708-S X L F DOS SANTOS 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ME e outros - Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de 

matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu advogado, para que fique ciente da certidão Negativa do 

Oficial de Justiça de ID.23829568, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 1170-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogério de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000919-61.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela requerente 

NOEMIA GOMES DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos. A autora, na 

exordial, alega que conviveu maritalmente com o de cujus Antônio Bregídio 

de Oliveira até a data do óbito deste em 05.04.2018, sendo que durante o 

relacionamento advieram cinco filhos comuns, quais sejam: Maria José 

Gomes de Oliveira, Adilson Gomes de Oliveira, Edmilson Gomes de 

Oliveira, Marinelza Gomes de Oliveira e José Maria Gomes de Oliveira, 

todos maiores e capazes. Sustenta que logo após o óbito do cônjuge, 

requereu administrativamente o benefício, sendo indeferido pela autarquia 

requerida, por ausência da qualidade de segurado. Assim, requereu em 

sede de tutela antecipada para que a autarquia requerida estabeleça 

liminarmente os pagamentos do benefício pleiteado, vez que estariam 

configurados os requisitos para concessão da tutela de evidência, com 

fulcro no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil. Juntou 

documentos de ID nº 19619877, 19619885, 19619889, 19620100, 

19620102, 19620107, 19620112, 19620119, 19620123, 19620134, 

19620140, 19620494, 19620496, 196498, 19620502, 19620509, 

19620513, 19620516, 19620529 e 19620534. Determinada a emenda a 

inicial, conforme despacho de ID nº 22493646. A autora procedeu à 

emenda à inicial, juntando os documentos de ID nº 22493648, 22493649, 

22493651, 22493652, 22493654, 22493655, 22493657, 22493658, 

22493659, 22493661, 22493676 e 22493682. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. O instituto da tutela antecipada 

tem fundamento constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela 

efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não 

apenas o direito formal de propor a ação, indo muito mais além, pois 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A tutela antecipada é 

instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção dos direitos no 

caso concreto, constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que 

o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu 

direito. A autora postulou pela concessão da tutela de evidência, a qual 

está prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 
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processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

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

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente.” No caso dos autos, a autora pleiteou pela 

concessão da tutela de evidencia com fulcro no artigo 311, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, a qual não pode ser concedida sem o 

contraditório da parte requerida, sendo pressuposto de autorização da 

medida. Oportuno registrar que, em observância ao parágrafo único do 

artigo 311 do Código de Processo Civil, apenas as tutelas de evidência 

com fundamento nos incisos II e III podem ser concedidas liminarmente, o 

que não é o caso dos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Hipótese em que, fundando-se o 

pedido de concessão da tutela de evidência no inciso IV, do art. 311, do 

NCPC, inviável seu deferimento de forma liminar, porquanto a ausência de 

oposição da parte contrária constitui pressuposto de autorização da 

medida. IV. Assim, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória, que 

indeferiu a tutela provisória pleiteada pela ora recorrente. Negaram 

provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (TJRS. 20ª Câmara Cível. 

Agravo de Instrumento nº 0115574-37.2018.821.7000. Relator Des. Dilso 

Domingos Pereira. Julgado em 09/08/2018. Publicado no DJe 29/08/2018.)” 

Deste modo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de tutela de evidencia 

pleiteado, posto que a hipótese elencada no artigo 311, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, não pode ser concedida liminarmente, sendo a 

oposição da parte contrária pressuposto de autorização da medida. 

Cite-se o requerido, no endereço declinado na inicial, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista que a 

autora não se manifestou acerca de interesse na audiência de conciliação 

preliminar, bem como ante a escassez de mediadores no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar audiência preliminar 

de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para apresentação de 

contestação nos moldes das hipóteses previstas no artigo 231 do Código 

de Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo réu 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor 

para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo 

lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Em 

seguida, retornem os autos conclusos. Defiro a gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por fim, proceda a 

exclusão do documento de ID nº 1962119, 19620123, 19620134, 

19620140, 19620494, 19620496, 19620498, 19620506, 19620509, 

19620513, 19620516, 19620529 e 19620534, visto que foi juntado 

corretamente quando da emenda à inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 25 de março de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010375-91.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº 

8010375-91.2011.8.11.0086 Exequente: Luiz Felipe Lammel Executado: 

Banco do Brasil S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido de cumprimento de 

sentença de Id.22195363 e ss., já que a obrigação fora extinta por 

sentença de Id. 10677632, com posterior levantamento de alvará judicial 

de Id. 17919509. Intime-se a parte. Arquivem-se os autos. Cassio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-54.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE JESUS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo n. 

8010058-54.2015.8.11.0086 Reclamante: Luzinete de Jesus Gonçalves de 

Souza Reclamada: Invest Lar Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME 

Vistos, etc. Considerando o erro na leitura do arquivo da petição inicial (id. 

n. 6485203), denotando tratar-se de arquivo corrompido, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia da 

petição inicial em PDF a fim de viabilizar o prosseguimento do feito. Com a 

juntada, conclusos imediatamente. Cumpra-se com urgência. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TREVISOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COCCO CARGNIN OAB - MT0011536S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL HOUSING INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010206-94.2017.8.11.0086 Reclamante: Rodrigo Trevisol Reclamado: 

Global Housing International do Brasil Ltda - Me. Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de remessa dos autos à Comarca de Herval D’Oeste - SC, uma vez 

que a competência é fixada no momento do ajuizamento da ação. 

Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação, 

intimando-se as partes para comparecimento. Intimem-se. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA LUZ MORISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 
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DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001048-03.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.640,29 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RENATA DA LUZ 

MORISSO Endereço: RUA DA AÇUNCENA, 992W, RESIDENCIAL SANTA 

TEREZINHA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Senhor(a): RENATA DA LUZ MORISSO 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição retro 

juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se manifeste nos 

autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-33.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETI DA GUIA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000453-33.2020.8.11.0086 AUTOR: DEOSDETI DA GUIA FILHO REU: 

AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Não conheço de pedido de Id. 

30497902, mantenho a decisão de Id. 30177799 pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTANA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001169-65.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.117,35 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA SANTANA BORGES 

Endereço: avenida das araras, 1788, alto da colina, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT13333-O Senhor(a): FLAVIA SANTANA BORGES Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito e/ou para que se manifeste nos autos e requeira 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 25 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PELISAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC INDUSTRIA AUTOMACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo n. 

1000360-75.2017.8.11.0086 Reclamante: Carlos Alberto Pelisão 

Reclamada: BC Indústria Automação e Comércio de Equipamentos 

EIRELI-ME Vistos, etc. De proêmio, no que concerne aos Embargos de 

Declaração sob id. n. 24489084 (embargado - Carlos Alberto Pelisão) e 

24684839 (embargado - BC Indústria Automação e Comércio 
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Equipamentos Eireli - ME) tenho por prudente a oitiva da parte Embargada, 

mormente por considerar o seu conteúdo infringente. Com efeito, intime-se 

a parte Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, 

requerendo o que entender de direito. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, imediatamente conclusos para deliberação. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLI APARECIDA VILA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo n. 

1000652-60.2017.811.0086 Requerente: Paulo Nicaretta Requerida: 

Francielli Aparecida Vila Vistos, etc. Deixo de receber o Recurso 

Inominado constante no ID 14716746, eis que intempestivo, tendo em vista 

o descumprimento do delineado no art. 42, “caput”, da Lei n. 9.099/95, uma 

vez que, interposto fora do prazo legal, conforme certidão disposta no 

movimento n. 26127207. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-29.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO APARECIDO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000505-29.2020.8.11.0086 

TESTEMUNHA: JOAO PAULO APARECIDO DE ALMEIDA TESTEMUNHA: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro a inversão do ônus da prova, não a parte autora a realização de 

prova negativa. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. A 

parte autora informa que não possui plano pós pago com a operadora, por 

isso não poderia ter sido inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, 

solicitando a exclusão de seu nome destes cadastros. Considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO SANTANA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo: 

1002077-54.2019.8.11.0086 Reclamante: ALMERINDO SANTANA DE 

MORAES Reclamado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste juízo, 

porém há situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais 

ao mérito. Trata-se de ação de ação de restituição de valores e 

indenização por danos morais, proposta por Almerindo Santana de Moraes 

em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA. Afirma 

o Autor que em 20/03/2019 aderiu ao consórcio nº 446603, grupo 2018, 

com prazo de 200 meses, sob a promessa de que após o pagamento da 

primeira parcela, juntamente com valor de entrada, em no máximo 30 
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(trinta) dias seria contemplado, o que, ao fim, não se perfectibilizou, 

alegando tratar-se de propaganda enganosa. Destacou ter aderido ao 

consócio com o intuito de adquirir um imóvel, o sonho da casa própria, 

contudo, verificou que foi vítima de um golpe, e o engodo sofrido lhe 

causou danos de ordem patrimonial e moral, os quais merecem reparos. 

Assim, pugna pela restituição dos valores pagos, bem como pela 

indenização de cunho moral. A Requerida, em sua defesa, preliminarmente 

pugnou (i) pelo indeferimento da justiça gratuita ao Autor, (ii) pela 

incompetência do juizado especial ante a necessidade de prova pericial, 

(iii) pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude da 

incompetência absoluta do juizado especial em razão do valor da causa, 

(iv) pela ausência de condições da ação e interesse de agir, e no mérito 

afirma que não procede a alegação do Requerente de ter sido enganado, 

tendo em vista que no contrato de consórcio está previsto a não garantia 

de data de contemplação. Assevera que o documento foi assinado pelo 

Autor, qual tomou ciência das condições do consórcio, apontamento este 

que foi pactuado livre de coação, não havendo transgressões à boa fé e 

transparência contratual, e que por tais motivos não há em que se falar em 

indenização de qualquer natureza. Ressalta que por não haver vício 

contratual, a devolução dos valores pagos pelo Promovente deverá se 

efetuar nos termos contratados e amparados em lei. Pugnou, ao final, pela 

improcedência da ação e pela condenação do Demandante nas penas por 

litigância de má-fé. Pois bem. O artigo 292, inciso II do Código de Processo 

Civil dispõe que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida.” In casu, o Autor pretende, além da indenização por danos 

morais, reaver os valores pagos ao Réu, o que consequentemente 

culminaria na rescisão contratual. Sem quantificar o pedido de cunho 

extrapatrimonial, tem-se que somente o contrato objeto da rescisão 

ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecidos pela Lei nº 

9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se a extinção do 

feito, a teor do artigo 3º, inciso I, combinado com o artigo 5º, inciso II, 

ambos da Lei nº 9.099/95. A título de apontamento, mesmo que fosse o 

caso de considerar o valor da causa equivalente ao valor do proveito 

econômico objeto do pedido, conforme se extrai do Enunciado 39 do 

FONAJE, tal assertiva não se amolda ao caso em análise. Nos presentes 

autos o Promovente pretende, não só a restituição dos valores pagos, 

mas, antes disso, a rescisão do contrato do consórcio firmado, sendo 

intuitivo e lógico, por óbvio, que como consequência lógica da rescisão 

contratual, deixar de pagar as demais prestações que se comprometeu a 

pagar. Assim, emerge evidente que o proveito econômico almejado 

remonta a expressiva cifra de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 

sem contar com o valor pleiteado a título de danos morais. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. 

ACOLHIDA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos 

do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência 

para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo. (...). II. Em que pese sua excelência ter utilizado o 

fundamento do interesse econômico buscado para afastar a preliminar de 

incompetência, aquele não é o entendimento predominante na 

jurisprudência, inclusive nas Turmas recursais. Caso o valor do contrato 

supere o valor de alçada, em se tratando de pedido de rescisão, a 

competência não é dos juizados. (Acórdão n.1163058, 

07360989320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 07307209320178070016, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 

09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1080343, 

07016314920178070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). III. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, 

provido. (TJ-DF 07509806020188070016 DF 0750980-60.2018.8.07.0016, 

Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. REVISÃO CONTRATUAL. MULTA 

CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS 

CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS. 

INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em 

conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. O valor 

da causa quando se pretende discutir a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor 

do contrato (art. 259, V, do CPC). 3. A pretensão da autora não se limita 

somente à restituição dos valores, uma vez que pretende modificação de 

cláusula contratual para que os recorridos sejam condenados ao 

pagamento de multa moratória. 4. Valor do contrato (R$ 

97.105,17),superando em muito o limite de alçada dos juizados, leva à 

declaração de incompetência absoluta, nos termos do art. 3º, inciso I c/c 

art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à parte autora as vias 

ordinárias para resolução do conflito de interesses. (...) (TJ-DF - RI: 

07154665120158070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 

PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. VALOR DA CAUSA QUE 

DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003032240, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 29/02/2012). III - DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante o valor da causa, e, em 

consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Ainda, tendo em 

vista o expressivo número de demandas em trâmite neste Juizado Especial 

Cível em desfavor do Requerido, as quais possuem a mesma matéria, e 

considerando possível situação de fraude coletiva, encaminhe-se os 

autos ao Ministério Público Estadual para averiguação de eventual crime 

de estelionato. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo: 

1002704-58.2019.8.11.0086 Reclamante: FRANKLIN JOSE DA SILVA 

Reclamado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste juízo, porém há 

situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais ao mérito. 

Trata-se de ação de ação de rescisão contratual com restituição de 

valores e indenização por danos morais, proposta por Franklin Jose da 

Silva em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA. 

Afirma o Autor que em 15/05/2019 aderiu ao consórcio nº 449202, grupo 

2018, com prazo de 200 meses, sob a promessa de que após o 

pagamento da primeira parcela, juntamente com valor de entrada, até o dia 

27/05/2019 seria contemplado, o que, ao fim, não se perfectibilizou, 

alegando tratar-se de propaganda enganosa. Destacou ter aderido ao 

consócio com o intuito de adquirir um imóvel, o sonho da casa própria, 

contudo, verificou que foi vítima de um golpe, e o engodo sofrido lhe 

causou danos de ordem patrimonial e moral, os quais merecem reparos. 
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Assim, pugna pela restituição dos valores pagos, bem como pela 

indenização de cunho moral. A Requerida, em sua defesa, preliminarmente 

pugnou (i) pelo indeferimento da justiça gratuita ao Autor, (ii) pela 

incompetência do juizado especial ante a necessidade de prova pericial, 

(iii) pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude da 

incompetência absoluta do juizado especial em razão do valor da causa, 

(iv) pela ausência de condições da ação e interesse de agir, e no mérito 

afirma que não procede a alegação do Requerente de ter sido enganado, 

tendo em vista que no contrato de consórcio está previsto a não garantia 

de data de contemplação. Assevera que o documento foi assinado pelo 

Autor, qual tomou ciência das condições do consórcio, apontamento este 

que foi pactuado livre de coação, não havendo transgressões à boa fé e 

transparência contratual, e que por tais motivos não há em que se falar em 

indenização de qualquer natureza. Ressalta que por não haver vício 

contratual, a devolução dos valores pagos pelo Promovente deverá se 

efetuar nos termos contratados e amparados em lei. Pugnou, ao final, pela 

improcedência da ação e pela condenação do Demandante nas penas por 

litigância de má-fé. Pois bem. O artigo 292, inciso II do Código de Processo 

Civil dispõe que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida.” In casu, o Autor pretende, além da indenização por danos 

morais, reaver os valores pagos ao Réu, o que consequentemente 

culminaria na rescisão contratual. Sem quantificar o pedido de cunho 

extrapatrimonial, tem-se que somente o contrato objeto da rescisão 

ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecidos pela Lei nº 

9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se a extinção do 

feito, a teor do artigo 3º, inciso I, combinado com o artigo 5º, inciso II, 

ambos da Lei nº 9.099/95. A título de apontamento, mesmo que fosse o 

caso de considerar o valor da causa equivalente ao valor do proveito 

econômico objeto do pedido, conforme se extrai do Enunciado 39 do 

FONAJE, tal assertiva não se amolda ao caso em análise. Nos presentes 

autos o Promovente pretende, não só a restituição dos valores pagos, 

mas, antes disso, a rescisão do contrato do consórcio firmado, sendo 

intuitivo e lógico, por óbvio, que como consequência lógica da rescisão 

contratual, deixar de pagar as demais prestações que se comprometeu a 

pagar. Assim, emerge evidente que o proveito econômico almejado 

remonta a expressiva cifra de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

sem contar com o valor pleiteado a título de danos morais. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. 

ACOLHIDA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos 

do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência 

para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo. (...). II. Em que pese sua excelência ter utilizado o 

fundamento do interesse econômico buscado para afastar a preliminar de 

incompetência, aquele não é o entendimento predominante na 

jurisprudência, inclusive nas Turmas recursais. Caso o valor do contrato 

supere o valor de alçada, em se tratando de pedido de rescisão, a 

competência não é dos juizados. (Acórdão n.1163058, 

07360989320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 07307209320178070016, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 

09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1080343, 

07016314920178070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). III. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, 

provido. (TJ-DF 07509806020188070016 DF 0750980-60.2018.8.07.0016, 

Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. REVISÃO CONTRATUAL. MULTA 

CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS 

CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS. 

INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em 

conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. O valor 

da causa quando se pretende discutir a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor 

do contrato (art. 259, V, do CPC). 3. A pretensão da autora não se limita 

somente à restituição dos valores, uma vez que pretende modificação de 

cláusula contratual para que os recorridos sejam condenados ao 

pagamento de multa moratória. 4. Valor do contrato (R$ 

97.105,17),superando em muito o limite de alçada dos juizados, leva à 

declaração de incompetência absoluta, nos termos do art. 3º, inciso I c/c 

art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à parte autora as vias 

ordinárias para resolução do conflito de interesses. (...) (TJ-DF - RI: 

07154665120158070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 

PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. VALOR DA CAUSA QUE 

DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003032240, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 29/02/2012). III - DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante o valor da causa, e, em 

consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Ainda, tendo em 

vista o expressivo número de demandas em trâmite neste Juizado Especial 

Cível em desfavor do Requerido, as quais possuem a mesma matéria, e 

considerando possível situação de fraude coletiva, encaminhe-se os 

autos ao Ministério Público Estadual para averiguação de eventual crime 

de estelionato. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002490-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR MESSIAS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo: 

1002490-67.2019.8.11.0086 Reclamante: CLEIDIMAR MESSIAS DUARTE 

Reclamado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste juízo, porém há 

situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais ao mérito. 

Trata-se de ação de ação de rescisão contratual com restituição de 

valores e indenização por danos morais, proposta por Cleidimar Messias 

Duarte em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA. 

Afirma o Autor que em 22/10/2018 aderiu ao consórcio nº 424812, com 

prazo de 120 meses, sob a promessa de que após o pagamento do valor 

de entrada, que perfaz a quantia de R$ 2.997,00 (dois mil novecentos e 

noventa e sete reais), seria contemplado com o valor de R$ 65.860,00 

(sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais), o que, ao fim, não se 

perfectibilizou, alegando tratar-se de propaganda enganosa. Destacou ter 

aderido ao consócio com o intuito de adquirir um automóvel, contudo, 

verificou que foi vítima de um golpe, e o engodo sofrido lhe causou danos 

de ordem patrimonial e moral, os quais merecem reparos. Assim, pugna 

pela rescisão contratual, pela restituição dos valores pagos, bem como 
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pela indenização de cunho moral. A Requerida, em sua defesa, 

preliminarmente pugnou (i) pela extinção do processo sem julgamento do 

mérito, em virtude da incompetência absoluta do juizado especial em razão 

do valor da causa, (iv) pela carência da ação, e no mérito afirma que não 

procede a alegação do Requerente de ter sido enganado, tendo em vista 

que no contrato de consórcio está previsto a não garantia de data de 

contemplação. Assevera que o documento foi assinado pelo Autor, qual 

tomou ciência das condições do consórcio, apontamento este que foi 

pactuado livre de coação, não havendo transgressões à boa fé e 

transparência contratual, e que por tais motivos não há em que se falar em 

indenização de qualquer natureza. Ressalta que por não haver vício 

contratual, a devolução dos valores pagos pelo Promovente deverá se 

efetuar nos termos contratados e amparados em lei. Pugnou, ao final, pela 

improcedência da ação e pela condenação do Demandante nas penas por 

litigância de má-fé. Pois bem. O artigo 292, inciso II do Código de Processo 

Civil dispõe que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida.” In casu, o Autor pretende, além da indenização por danos 

morais, reaver os valores pagos ao Réu, o que consequentemente 

culminaria na rescisão contratual. Sem quantificar o pedido de cunho 

extrapatrimonial, tem-se que somente o contrato objeto da rescisão 

ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecidos pela Lei nº 

9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se a extinção do 

feito, a teor do artigo 3º, inciso I, combinado com o artigo 5º, inciso II, 

ambos da Lei nº 9.099/95. A título de apontamento, mesmo que fosse o 

caso de considerar o valor da causa equivalente ao valor do proveito 

econômico objeto do pedido, conforme se extrai do Enunciado 39 do 

FONAJE, tal assertiva não se amolda ao caso em análise. Nos presentes 

autos o Promovente pretende, não só a restituição dos valores pagos, 

mas, antes disso, a rescisão do contrato do consórcio firmado, sendo 

intuitivo e lógico, por óbvio, que como consequência lógica da rescisão 

contratual, deixar de pagar as demais prestações que se comprometeu a 

pagar. Assim, emerge evidente que o proveito econômico almejado 

remonta a expressiva cifra de R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil 

oitocentos e sessenta reais), sem contar com o valor pleiteado a título de 

danos morais. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM 

RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO 

NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. (...). II. Em que 

pese sua excelência ter utilizado o fundamento do interesse econômico 

buscado para afastar a preliminar de incompetência, aquele não é o 

entendimento predominante na jurisprudência, inclusive nas Turmas 

recursais. Caso o valor do contrato supere o valor de alçada, em se 

tratando de pedido de rescisão, a competência não é dos juizados. 

(Acórdão n.1163058, 07360989320188070016, Relator: CARLOS 

ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 

09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 

07307209320178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

27/03/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 

(Acórdão n.1080343, 07016314920178070008, Relator: ARNALDO 

CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 

13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). III. Recurso conhecido, 

preliminar acolhida e, no mérito, provido. (TJ-DF 07509806020188070016 

DF 0750980-60.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data 

de Julgamento: 29/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) . JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. 

REVISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. 

VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR 

DE ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no 

art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. 2. O valor da causa quando se pretende 

discutir a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do 

negócio jurídico, deve corresponder ao valor do contrato (art. 259, V, do 

CPC). 3. A pretensão da autora não se limita somente à restituição dos 

valores, uma vez que pretende modificação de cláusula contratual para 

que os recorridos sejam condenados ao pagamento de multa moratória. 4. 

Valor do contrato (R$ 97.105,17),superando em muito o limite de alçada 

dos juizados, leva à declaração de incompetência absoluta, nos termos do 

art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à 

parte autora as vias ordinárias para resolução do conflito de interesses. 

(...) (TJ-DF - RI: 07154665120158070016, Relator: ARNALDO CORREA 

SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2015 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada). PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003032240, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 29/02/2012). III - DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o valor da 

causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Ainda, 

tendo em vista o expressivo número de demandas em trâmite neste 

Juizado Especial Cível em desfavor do Requerido, as quais possuem a 

mesma matéria, e considerando possível situação de fraude coletiva, 

encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para averiguação de 

eventual crime de estelionato. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MACEDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo: 

1001443-58.2019.8.11.0086 Reclamante: TEREZINHA MACEDO GOMES 

Reclamado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste juízo, porém há 

situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais ao mérito. 

Trata-se de ação de ação de rescisão contratual com restituição de 

valores e indenização por danos morais, proposta por Terezinha Macedo 

Gomes em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA. 

Afirma a Autora que em 19/02/2019 aderiu ao consórcio nº 437905, sob a 

promessa de que após o pagamento do valor de entrada, seria 

contemplada com o valor de R$ 74.490,00 (setenta e quatro mil 

quatrocentos e noventa reais) o que, ao fim, não se perfectibilizou, 

alegando tratar-se de propaganda enganosa. Destacou ter aderido ao 

consócio com o intuito de adquirir um automóvel, contudo, verificou que foi 

vítima de um golpe, e o engodo sofrido lhe causou danos de ordem 

patrimonial e moral, os quais merecem reparos. Assim, pugna pela 

rescisão contratual, pela restituição dos valores pagos, bem como pela 

indenização de cunho moral. A Requerida, em sua defesa, preliminarmente 

pugnou (i) pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude 
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da incompetência absoluta do juizado especial em razão do valor da 

causa, (iv) pela carência da ação, e no mérito afirma que não procede a 

alegação da Requerente de ter sido enganada, tendo em vista que no 

contrato de consórcio está previsto a não garantia de data de 

contemplação. Assevera que o documento foi assinado pela Autora, qual 

tomou ciência das condições do consórcio, apontamento este que foi 

pactuado livre de coação, não havendo transgressões à boa fé e 

transparência contratual, e que por tais motivos não há em que se falar em 

indenização de qualquer natureza. Ressalta que por não haver vício 

contratual, a devolução dos valores pagos pela Promovente deverá se 

efetuar nos termos contratados e amparados em lei. Pugnou, ao final, pela 

improcedência da ação e pela condenação do Demandante nas penas por 

litigância de má-fé. Pois bem. O artigo 292, inciso II do Código de Processo 

Civil dispõe que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida.” In casu, a Autora pretende, além da indenização por danos 

morais, reaver os valores pagos ao Réu, o que consequentemente 

culminaria na rescisão contratual. Sem quantificar o pedido de cunho 

extrapatrimonial, tem-se que somente o contrato objeto da rescisão 

ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecidos pela Lei nº 

9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se a extinção do 

feito, a teor do artigo 3º, inciso I, combinado com o artigo 5º, inciso II, 

ambos da Lei nº 9.099/95. A título de apontamento, mesmo que fosse o 

caso de considerar o valor da causa equivalente ao valor do proveito 

econômico objeto do pedido, conforme se extrai do Enunciado 39 do 

FONAJE, tal assertiva não se amolda ao caso em análise. Nos presentes 

autos a Promovente pretende, não só a restituição dos valores pagos, 

mas, antes disso, a rescisão do contrato do consórcio firmado, sendo 

intuitivo e lógico, por óbvio, que como consequência lógica da rescisão 

contratual, deixar de pagar as demais prestações que se comprometeu a 

pagar. Assim, emerge evidente que o proveito econômico almejado 

remonta a expressiva cifra de R$ 74.490,00 (setenta e quatro mil 

quatrocentos e noventa reais), sem contar com o valor pleiteado a título de 

danos morais. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM 

RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO 

NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. (...). II. Em que 

pese sua excelência ter utilizado o fundamento do interesse econômico 

buscado para afastar a preliminar de incompetência, aquele não é o 

entendimento predominante na jurisprudência, inclusive nas Turmas 

recursais. Caso o valor do contrato supere o valor de alçada, em se 

tratando de pedido de rescisão, a competência não é dos juizados. 

(Acórdão n.1163058, 07360989320188070016, Relator: CARLOS 

ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 

09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 

07307209320178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

27/03/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 

(Acórdão n.1080343, 07016314920178070008, Relator: ARNALDO 

CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 

13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). III. Recurso conhecido, 

preliminar acolhida e, no mérito, provido. (TJ-DF 07509806020188070016 

DF 0750980-60.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data 

de Julgamento: 29/05/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) . JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. 

REVISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. 

VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR 

DE ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no 

art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. 2. O valor da causa quando se pretende 

discutir a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do 

negócio jurídico, deve corresponder ao valor do contrato (art. 259, V, do 

CPC). 3. A pretensão da autora não se limita somente à restituição dos 

valores, uma vez que pretende modificação de cláusula contratual para 

que os recorridos sejam condenados ao pagamento de multa moratória. 4. 

Valor do contrato (R$ 97.105,17),superando em muito o limite de alçada 

dos juizados, leva à declaração de incompetência absoluta, nos termos do 

art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à 

parte autora as vias ordinárias para resolução do conflito de interesses. 

(...) (TJ-DF - RI: 07154665120158070016, Relator: ARNALDO CORREA 

SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2015 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada). PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. 

PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003032240, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 29/02/2012). III - DISPOSITIVO Diante do 

exposto, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o valor da 

causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Ainda, 

tendo em vista o expressivo número de demandas em trâmite neste 

Juizado Especial Cível em desfavor do Requerido, as quais possuem a 

mesma matéria, e considerando possível situação de fraude coletiva, 

encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para averiguação de 

eventual crime de estelionato. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAZIREI SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo: 

1001393-32.2019.8.11.0086 Reclamante: DAZIREI SANTOS PINTO 

Reclamado: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste juízo, porém há 

situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais ao mérito. 

Trata-se de ação de ação de rescisão contratual com restituição de 

valores e indenização por danos morais, proposta por Dazirei Santos Pinto 

em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA. Afirma 

a Autora que em 10/10/2018 aderiu ao consórcio nº 425177, grupo 977, 

com prazo de 180 meses, sob a promessa de que após o pagamento do 

valor de entrada, que perfaz a quantia de R$ 6.604,10 (seis mil seiscentos 

e quatro reais e dez centavos), seria contemplada com o valor de R$ 

154.834,22 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro 

reais e vinte e dois centavos) o que, ao fim, não se perfectibilizou, 

alegando tratar-se de propaganda enganosa. Destacou ter aderido ao 

consócio com o intuito de adquirir um imóvel, contudo, verificou que foi 

vítima de um golpe, e o engodo sofrido lhe causou danos de ordem 

patrimonial e moral, os quais merecem reparos. Assim, pugna pela 

rescisão contratual, pela restituição dos valores pagos, bem como pela 

indenização de cunho moral. A Requerida, em sua defesa, preliminarmente 

pugnou (i) pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em virtude 

da incompetência absoluta do juizado especial em razão do valor da 

causa, (iv) pela carência da ação, e no mérito afirma que não procede a 

alegação da Requerente de ter sido enganada, tendo em vista que no 

contrato de consórcio está previsto a não garantia de data de 

contemplação. Assevera que o documento foi assinado pela Autora, qual 
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tomou ciência das condições do consórcio, apontamento este que foi 

pactuado livre de coação, não havendo transgressões à boa fé e 

transparência contratual, e que por tais motivos não há em que se falar em 

indenização de qualquer natureza. Ressalta que por não haver vício 

contratual, a devolução dos valores pagos pela Promovente deverá se 

efetuar nos termos contratados e amparados em lei. Pugnou, ao final, pela 

improcedência da ação e pela condenação do Demandante nas penas por 

litigância de má-fé. Pois bem. O artigo 292, inciso II do Código de Processo 

Civil dispõe que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida.” In casu, a Autora pretende, além da indenização por danos 

morais, reaver os valores pagos ao Réu, o que consequentemente 

culminaria na rescisão contratual. Sem quantificar o pedido de cunho 

extrapatrimonial, tem-se que somente o contrato objeto da rescisão 

ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecidos pela Lei nº 

9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se a extinção do 

feito, a teor do artigo 3º, inciso I, combinado com o artigo 5º, inciso II, 

ambos da Lei nº 9.099/95. A título de apontamento, mesmo que fosse o 

caso de considerar o valor da causa equivalente ao valor do proveito 

econômico objeto do pedido, conforme se extrai do Enunciado 39 do 

FONAJE, tal assertiva não se amolda ao caso em análise. Nos presentes 

autos a Promovente pretende, não só a restituição dos valores pagos, 

mas, antes disso, a rescisão do contrato do consórcio firmado, sendo 

intuitivo e lógico, por óbvio, que como consequência lógica da rescisão 

contratual, deixar de pagar as demais prestações que se comprometeu a 

pagar. Assim, emerge evidente que o proveito econômico almejado 

remonta a expressiva cifra de R$ 154.834,22 (cento e cinquenta e quatro 

mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), sem contar 

com o valor pleiteado a título de danos morais. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. 

ACOLHIDA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos 

do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência 

para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo. (...). II. Em que pese sua excelência ter utilizado o 

fundamento do interesse econômico buscado para afastar a preliminar de 

incompetência, aquele não é o entendimento predominante na 

jurisprudência, inclusive nas Turmas recursais. Caso o valor do contrato 

supere o valor de alçada, em se tratando de pedido de rescisão, a 

competência não é dos juizados. (Acórdão n.1163058, 

07360989320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 07307209320178070016, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 

09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1080343, 

07016314920178070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). III. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, 

provido. (TJ-DF 07509806020188070016 DF 0750980-60.2018.8.07.0016, 

Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. REVISÃO CONTRATUAL. MULTA 

CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS 

CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS. 

INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em 

conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. O valor 

da causa quando se pretende discutir a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor 

do contrato (art. 259, V, do CPC). 3. A pretensão da autora não se limita 

somente à restituição dos valores, uma vez que pretende modificação de 

cláusula contratual para que os recorridos sejam condenados ao 

pagamento de multa moratória. 4. Valor do contrato (R$ 

97.105,17),superando em muito o limite de alçada dos juizados, leva à 

declaração de incompetência absoluta, nos termos do art. 3º, inciso I c/c 

art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à parte autora as vias 

ordinárias para resolução do conflito de interesses. (...) (TJ-DF - RI: 

07154665120158070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 

PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. VALOR DA CAUSA QUE 

DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003032240, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 29/02/2012). III - DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante o valor da causa, e, em 

consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Ainda, tendo em 

vista o expressivo número de demandas em trâmite neste Juizado Especial 

Cível em desfavor do Requerido, as quais possuem a mesma matéria, e 

considerando possível situação de fraude coletiva, encaminhe-se os 

autos ao Ministério Público Estadual para averiguação de eventual crime 

de estelionato. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DUTRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001640-13.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ADMILSON DUTRA BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 30512808), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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DEUZINEI PIRES DE OLVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001121-38.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DEUZINEI PIRES DE OLVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

29603249), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001229-67.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GUMERCINDO FERREIRA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

30203588), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIEL BENTO DA SILVA FILHO 00495119121 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo: 

1000987-45.2018.8.11.0086 Reclamante: SIEL BENTO DA SILVA FILHO 

Reclamado: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste juízo, porém, há 

situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais ao mérito. 

Trata-se de ação de ação de rescisão contratual com restituição de 

valores e indenização por danos morais, proposta por Siel Bento da Silva 

Filho em desfavor de Embracon Administradora de Consorcio Ltda. Afirma 

o Autor que em 22/03/2018 aderiu ao consórcio nº 3605793, com prazo de 

60 meses, parcelas mensais no valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta 

reais) cada, objetivando a carta de crédito no montante de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), para a aquisição de um automóvel. Assevera que 

após ter aderido ao contrato, efetuou o pagamento da primeira parcela, 

contudo, ao tentar ofertar um lance no mês seguinte, não conseguiu, 

sendo informado que tinha um débito referente à primeira parcela. Informa 

que após várias tentativas, o problema foi resolvido, contudo, diante da 

conduta da Ré, bem como a probabilidade de cobranças de valores 

superiores ao pactuado, requer seja rescindido o contrato pactuado, bem 

como restituídos os valores pagos, além de indenização de cunho moral. A 

Requerida, em sua defesa, aduz que o documento foi assinado pelo Autor, 

qual tomou ciência das condições do consórcio, apontamento este que foi 

pactuado livre de coação, não havendo transgressões à boa fé e 

transparência contratual, e que por tais motivos não há em que se falar em 

indenização de qualquer natureza. Ressalta que por não haver vício 

contratual, a devolução dos valores pagos pelo Promovente deverá se 

efetuar nos termos contratados e amparados em lei. Pugnou, ao final, pela 

improcedência da ação. Pois bem. O artigo 292, inciso II do Código de 

Processo Civil dispõe que o valor da causa será “na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida.” In casu, o Autor pretende, além da indenização por danos 

morais, reaver os valores pagos ao Réu, o que consequentemente 

culminaria na rescisão contratual. Sem quantificar o pedido de cunho 

extrapatrimonial, tem-se que somente o contrato objeto da rescisão 

ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecidos pela Lei nº 

9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se a extinção do 

feito, a teor do artigo 3º, inciso I, combinado com o artigo 5º, inciso II, 

ambos da Lei nº 9.099/95. A título de apontamento, mesmo que fosse o 

caso de considerar o valor da causa equivalente ao valor do proveito 

econômico objeto do pedido, conforme se extrai do Enunciado 39 do 

FONAJE, tal assertiva não se amolda ao caso em análise. Nos presentes 

autos o Promovente pretende, não só a restituição dos valores pagos, 

mas, antes disso, a rescisão do contrato do consórcio firmado, sendo 

intuitivo e lógico, por óbvio, que como consequência lógica da rescisão 

contratual, deixar de pagar as demais prestações que se comprometeu a 

pagar. Assim, emerge evidente que o proveito econômico almejado 

remonta a expressiva cifra de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem 

contar com o valor pleiteado a título de danos morais. Nesse sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. 

ACOLHIDA. RESCISÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE 
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COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 

DISCUSSÃO ACERCA DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. 

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos 

do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência 

para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo. (...). II. Em que pese sua excelência ter utilizado o 

fundamento do interesse econômico buscado para afastar a preliminar de 

incompetência, aquele não é o entendimento predominante na 

jurisprudência, inclusive nas Turmas recursais. Caso o valor do contrato 

supere o valor de alçada, em se tratando de pedido de rescisão, a 

competência não é dos juizados. (Acórdão n.1163058, 

07360989320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). (Acórdão n.1085651, 07307209320178070016, Relator: 

EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 

09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1080343, 

07016314920178070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). III. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, 

provido. (TJ-DF 07509806020188070016 DF 0750980-60.2018.8.07.0016, 

Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. REVISÃO CONTRATUAL. MULTA 

CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS 

CUMULADOS QUE SUPERAM O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS. 

INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em 

conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. O valor 

da causa quando se pretende discutir a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor 

do contrato (art. 259, V, do CPC). 3. A pretensão da autora não se limita 

somente à restituição dos valores, uma vez que pretende modificação de 

cláusula contratual para que os recorridos sejam condenados ao 

pagamento de multa moratória. 4. Valor do contrato (R$ 

97.105,17),superando em muito o limite de alçada dos juizados, leva à 

declaração de incompetência absoluta, nos termos do art. 3º, inciso I c/c 

art. 15, ambos da Lei 9.099/95, resguardando-se à parte autora as vias 

ordinárias para resolução do conflito de interesses. (...) (TJ-DF - RI: 

07154665120158070016, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de 

Julgamento: 17/11/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 

PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. VALOR DA CAUSA QUE 

DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003032240, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 29/02/2012). III - DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante o valor da causa, e, em 

consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001736-28.2019.8.11.0086 Reclamante: JOSE APARECIDO MARTINS 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR 

Inicialmente, a Demandada arguiu a preliminar de prescrição reparatória, 

contudo, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste razão ao 

pleito, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver a 

restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, a Reclamada 

levanta preliminar alegando a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Afasto, outrossim, o pedido de inépcia da inicial, 

também aventado pela Promovida, ante a impugnação ao valor da causa, 

uma vez que no presente caso o Autor pretende a declaração de 

inexigibilidade de débito, bem como a fixação de indenização pelos danos 

morais sofridos. Nesta senda, não é possível o detalhamento do exato 

montante a ser ressarcido, pois a importância indenizatória foi sugerida 

como mera estimativa, podendo não ser considerado para a composição 

do valor da causa. Corroborando, AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O 

valor indicado a título de indenização por danos morais tem cunho 

meramente estimativo, por se tratar de uma sugestão do autor, sendo livre 

seu arbitramento pelo Magistrado. Desta forma, não se faz impositiva a 

inclusão do valor sugerido no cálculo das custas processuais. A 

atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é 

admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito 

econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação 

probatória. Possibilidade de indicação do valor de alçada como valor da 

causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). (grifei) Por fim, opino 

pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

foi juntado no id. n. 24538125 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 

523,64 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), 

com data de inclusão em 11/12/2015, relativo ao contrato nº. 0239569278. 

O Autor sustenta que havia pactuado com a empresa Demandada os 

serviços de telefonia e internet, por meio do contrato em comento, no qual 

foi acordado o plano no valor fixo mensal de R$ 29,90 (vinte e nove reais 

e noventa centavos), contudo, a partir do terceiro mês subsequente à 

contratação, a Requerida lhe enviou uma fatura de consumo no valor de 

R$ 523,64 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), 

o qual alega ser exorbitante. Aduz que tentou resolver o problema 

administrativamente, porém, não obteve êxito. Por fim, requer a declaração 

de inexistência de negócio jurídico entre as partes, bem como indenização 

por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, sustenta que não 

praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular da linha 

telefônica nº 65-99648-5440, qual contratou e utilizou os serviços, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação e 

pela condenação do Requerente ao pagamento dos débitos discutidos nos 

autos e nas penas de litigância de má-fé. Anoto, num primeiro momento, 

que ao Reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, na 

medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, 

encontra-se ela em situação de inferioridade frente à Reclamada, 

notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em contrapartida, cediço 

que cabe à parte Autora comprovar o mínimo necessário do direito que 

alega ter, ou seja, no presente caso cabia ao Requerente demonstrar que 

de fato houve a emissão de fatura com valores acima do contratado e, 

ainda, quanto ao pagamento das faturas anteriores que demostram o 
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adimplemento e o suposto valor fixo do plano contratado, o que não 

ocorreu no evento. Assim, conforme se observa dos documentos 

encartados, relativos à negativação e à alegação de descumprimento 

contratual por parte da Ré, o Demandante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe é imposto, a teor do artigo 373, I do CPC, em que pese a 

inversão do ônus da prova, como já mencionado, porquanto sequer 

consta nos autos algum indício mínimo de prova constitutiva do seu direito; 

não há a mínima demonstração de que a cobrança está em discrepância 

do valor pactuado contratualmente, bem como que a negativação está 

indevida. Depreende-se, portanto, que as alegações do Autor não se 

sustentam quando verificada a sua inadimplência perante a empresa 

Demandada, em relação ao contrato discutido nos autos, já que 

incontroversa a relação contratual entre as partes neste ponto. Deste 

modo, não restou comprovado qualquer ilicitude a ser atribuída à 

Reclamada quanto à inscrição nos órgãos protetivos registrada em 

11/12/2015 no valor de R$ 523,64 (quinhentos e vinte e três reais e 

sessenta e quatro centavos), concernente ao contrato nº 0239569278. 

Portanto, em razão da não comprovação de cobrança a maior do valor 

contratado, e ante a ausência de verossimilhança nas alegações do 

Reclamante, não há se falar em falha na prestação de serviço capaz de 

ensejar os danos conforme pleiteados na inicial, tampouco em inexistência 

de débito. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada a cobrança de valores relacionados 

ao serviço de internet e plano de minutos SMS supostamente não 

contratados pelo consumidor. O ônus da prova, como é sabido, compete a 

quem alega (artigo 333, I, do CPC). E quem alega e nada prova, ou prova 

de modo duvidoso, não pode ser vitorioso em juízo. Autor que não se 

desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, a verossimilhança das 

suas alegações. Improcedência da pretensão de declaração de 

inexistência de débito, devolução de valores e de indenização por danos 

morais que se mantém. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065579799, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 16/07/2015). (grifei) Quanto ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, o mesmo deve ser parcialmente acolhido, 

posto que restou comprovada a licitude do valor cobrado concernente ao 

contrato nº 0239569278 e a inadimplência do Autor quanto aos débitos 

demonstrados nos autos. Assim, a condenação fica restringida ao débito 

negativado, ou seja, no valor de R$ 523,64 (quinhentos e vinte e três reais 

e sessenta e quatro centavos), que deverá ser devidamente corrigido 

monetariamente e acrescido de juros desde a data do vencimento da 

dívida, conforme previsão contratual. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo 

a teoria subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do 

agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa 

e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 

despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto apresentado, e assim o faço para: 1 - CONDENAR o 

Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 523,64 (quinhentos e vinte 

e três reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser devidamente 

corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data do 

vencimento da dívida, conforme previsão contratual. 2 - CONDENAR o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000459-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA TEREZA FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

3919-33.2012.811.0086 Requerente: Rosilda Tereza Faustino de Oliveira 

Requeridas: Móveis Romera Ltda. e Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo 

Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id. n. 23713105 por Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo, sob 

argumento de que a sentença prolatada em id. n. 17775828 padeceria de 

vício de omissão. Recebo os Embargos de Declaração, porquanto 

tempestivos. Pois bem, quanto a alegada omissão razão assiste ao 

Embargante, pelo quer urge acolher os Aclaratórios para eliminar o ponto 

omisso, retificando-se o dispositivo da sentença para constar da seguinte 

forma: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, para: a) 

DECLARAR a abusividade na cobrança e determinando o refinanciamento 

do produto para o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), com 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do dia da 

compra do produto (27.06.2017), momento que deveria ser pago o 

produto; b) Caso tenha ocorrido o pagamento por parte da autora, 

CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, à restituição da diferença 

apurada no item “a” (valores pagos acima de R$ 1.400,00), com juros e 

correção monetária pelo INPC a partir do momento que os valores 

superarem R$ 1.400,00, após isso, do desembolso de cada parcela; c) 

CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”. “Ex positis”, nos termos do art. 494, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id n. 23713105, cujo ponto omisso 

já fora devidamente analisado acima e passa a ser parte integrante da r. 

sentença de id. n. 17775828. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-45.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE ANTONIA CORREA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 191 de 273



Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

8010606-45.2016.811.0086 Requerente: Rozinete Antonia Correa de 

Queiroz Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso 

de Embargos de Declaração interposto sob id. n. 6517367 por Rozinete 

Antonia Correa de Queiroz, sob o argumento de que a sentença prolatada 

em id. n. 6517356 padeceria de vício de omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, 

obscuridade ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição 

de Pontes de Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: “O 

que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado 

para exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, 

pede-se que se reimprima.”. (Comentários ao Código de Processo Civil", 

tomo VII, Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos 

Embargos, Humberto Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o 

caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam a reforma do 

acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos 

embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da 

causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” ("Curso de 

Direito Processual Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). Releva 

notar, ainda, que a sentença foi clara com relação a desnecessidade de 

produção de outras provas, bem como se manifestou acerca da gravação 

apresentada. “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto sob id. 

n. 6517367, mantendo inalterada a r. sentença em id. n. 6517356 tal como 

concebida. De mais a mais, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pagamento 

informado à fl. 266, sendo que o silêncio será interpretado como 

concordância. Publicada no PJe. Às providências. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-97.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE MORAES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001033-97.2019.811.0086 Requerente: Giovane Moraes da Rocha 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id. n. 23343416 por Banco 

Bradesco S.A., sob o argumento de que a sentença prolatada em id. n. 

23040796 padeceria de vício de omissão. Recebo os Embargos de 

Declaração porquanto tempestivos. Analisando o conteúdo dos 

Aclaratórios, entendo que devem ser acolhidos. Isso porque, a teor do que 

dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Pois bem, quanto a alegada omissão, razão assiste ao 

Embargante, visto que houve prolação de sentença de mérito julgando 

procedente o pedido inicial sem observar que havia nos autos, mais 

especificamente no documento de id. n. 22712643, informação de acordo 

entabulado entre as partes. Com efeito, a sentença fora proferida sem a 

devida atenção aos petitórios das partes, o que enseja a sua anulação e 

os demais atos processuais subsequentes eventualmente praticados. “Ex 

positis”, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração 

interposto sob id n. 23343416, para anular a sentença proferida sob id. n. 

23040796, ante a notícia do acordo celebrado entre as partes. No mais, 

HOMOLOGO o acordo (id. n. 22712643) por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Por fim, 

EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento do valor depositado (id. n. 

23133827). DETERMINO que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-10.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY KRASOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANCA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010479-10.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEY KRASOWSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA, BANDEIRA RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA DE 

COBRANCA LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 28565166] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 
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bancários para transferência da quantia [id. n. 30685778], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-06.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA DECISÃO Processo n.º: 1000295-06.2020.8.11.0012 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES Vistos. Analisando detidamente os autos 

verifico que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais respectivas, razão pela qual DETERMINO a sua intimação para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE A INICIAL, trazendo à colação 

o comprovante de recolhimento da Guia de Arrecadação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Nova Xavantina, 18 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-29.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA 1000093-29.2020.8.11.0012 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP209551-O REQUERIDO: 

ROBSON OLIVEIRA PRESTES A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Considerando que não há constrições em 

vigor, indefiro o pedido quanto a tal ponto. Após o cumprimento de todas 

as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Xavantina , 18 de março 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000196-70.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (REQUERIDO)

LAIR DA ROSA (REQUERIDO)

LEONIDES MENEGHETTI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-57.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LUCIANO (EXECUTADO)

JOZIMAR DE OLIVEIRA LUCIANO (EXECUTADO)

PEDRO POURENCO LUCIANO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, para, querendo, manifestar acerca das 

certidões juntadas, a saber: iDs: 21236600 e 24548013.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000086-37.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEDRO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000086-37.2020.8.11.0012 REQUERENTE: EDUARDO PEDRO ROSA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Cuidam os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, visando o restabelecimento 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ajuizada por EDUARDO PEDRO 

ROSA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Deferido o pedido de 

gratuidade de justiça. Indeferido o pleito de tutela antecipada. Conforme se 

infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, 

tendo sido respeitados os princípio do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação, e por 

consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos para saneamento. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos previstos em lei para a concessão do 

benefício previdenciário. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem). Noxa Xavantina/MT, 25 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001427-35.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BUENO (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 193 de 273



Advogado(s) Polo Ativo:

WALERYA COSTA OAB - GO48763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS NOVA XAVANTINA (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001427-35.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ANA PAULA BUENO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros 

Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA 

POR IDADE (rural), ajuizada por ANA PAULA BUENO em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere do encarte 

processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação, e por consectário, a réplica, 

os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o 

feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos 

previstos em lei para fins de concessão do benefício previdenciário ora 

pleiteado. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação, caso requeriam a produção de prova oral mediante audiência de 

instrução e julgamento. Noxa Xavantina/MT, 25 de março de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000086-37.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEDRO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000086-37.2020.8.11.0012 REQUERENTE: EDUARDO PEDRO ROSA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Cuidam os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, visando o restabelecimento 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ajuizada por EDUARDO PEDRO 

ROSA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Deferido o pedido de 

gratuidade de justiça. Indeferido o pleito de tutela antecipada. Conforme se 

infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, 

tendo sido respeitados os princípio do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação, e por 

consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos para saneamento. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos previstos em lei para a concessão do 

benefício previdenciário. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem). Noxa Xavantina/MT, 25 de março de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-25.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO RICALDES DE LIMA OAB - MT14389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI NEI MARTINS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo: 1000296-25.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: 

M. F. MARCILIO VICENTE - ME EXECUTADO: RUDI NEI MARTINS PINTO 

DECISÃO Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por MF Marcílio Vicente ME, representada por Marcio Francisco 

Vicente em face de Rudinei Martins. Compulsando detidamente os autos, 

nota-se que a parte exequente quando da propositura da ação indicou 

como valor a ser executado o montante de R$ 141.838,00 (cento e 

quarenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais), colacionando aos autos 

contrato de instrumento particular de confissão de dívida com garantia 

pessoal. Devidamente citada, a parte executada apresentou embargos à 

execução tempestivamente, alegando excesso de execução. Em 

manifestação, a parte exequente apresenta fato novo, sustenta que o 

montante devido pela parte executada totaliza o valor de R$ 306.318,00 

trezentos e seis mil e trezentos e dezoito reais), alegando novação da 

dívida pela parte executada, desta vez, no montante de R$ 164.490,00 

(cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa reais). Pois bem. À 

vista de todo o exposto, intime-se a parte exequente para que apresente 

no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, demonstrativo do débito 

exequendo, com valores devidamente discriminados a fim de instruir a 

execução proposta, visando não acarretar prejuízo ao direito de defesa 

do executado. Em seguida, intime-se a parte executada para que se 

manifestar sobre o novo valor atribuído à causa pela parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001069-70.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CUTELARIA BEIRA RIO DE BARRETOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MANOEL OAB - SP289262 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DO PRADO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para realizar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 15,00 (quinze reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias.

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

Processo Número: 1001141-57.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO BARROSO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO OAB - MT23589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

TEREZA JACIR LAVORATO BARROSO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001141-57.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: JOSE MAURICIO BARROSO NETO Vistos. Da análise da 

peça inicial e de seus documentos verifica-se que o exequente não 

informou e juntou o pagamento das custas e despesas processuais com 

base no proveito econômico. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. Dessa forma, INTIME-SE o exequente para 

efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, venham 

os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Nova Xavantina-MT, 22 de novembro 

de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1001273-17.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA RP LTDA - ME (EXECUTADO)

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para realizar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 15,00 (quinze reais) referente 

à diligência nesta Comarca e mais R$ 15,00 (quinze) reais referente à 

diligência na Comarca de Novo São Joaquim - MT, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001038-50.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 05 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1001038-50.2019.8.11.0012 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: ANDRE 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA Endereço: Fazenda Aruãma, Zona Rural, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO de eventuais terceiros interessados, por meio de edital, com 

prazo de validade de 05 (cinco) dias, para apresentarem, caso queiram 

impugnação ao pleito inicial, nos termos do Art. 110, Lei n. 6.015/73 (Lei de 

Registros Públicos). RESUMO DA INICIAL: Ação de retificação de registro 

civil promovida por André Nogueira de Oliveira. Nova Xavantina, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Altair Gonçalves Junior Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-82.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO (EXECUTADO)

JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

CESAR AUGUSTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para providenciar a distribuição 

da carta precatória expedida no Id. 26505341, bem como se manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 29154357, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-75.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

RAULINDO SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para se manifestar quanto aos 

Embargos à Execução opostos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000878-25.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONCALVES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-30.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para realizar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 15,00 (quinze reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001126-88.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SENA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ROCHA ALVES OAB - DF57911 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001126-88.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): RODRIGO SENA MARQUES RÉU: CAPEMISA SEGURADORA 

DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos. A concessão da justiça gratuita 

depende de comprovação da hipossuficiência financeira de quem a 

requer, conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

Federal. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da benesse. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina, 28 de novembro de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001048-94.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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KAIRA PINHEIRO COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Daiane Lurina da Silva (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001048-94.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): KAIRA PINHEIRO COSTA DOS SANTOS RÉU: DAIANE LURINA 

DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido 

de condenação em danos materiais e pedido de liminar proposta por Kaira 

Pineiro Costa dos Santos em face de Daiane Laurina da Silva. Inexiste nos 

autos comprovante de recolhimento das custas processuais. Intime-se a 

autora para promover o devido pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Com a vinda ou decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina, 28 de novembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001293-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MILANI (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para realizar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 15,00 (quinze reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000839-28.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADERIVALCIO SILVA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000839-28.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): ADERIVALCIO SILVA BENEVIDES RÉU: MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme 

disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim 

sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais 

iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Com 

a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. 

Cumpra-se. Nova Xavantina, 22 de novembro de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000524-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Exequente para realizar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 30,00 (trinta reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-42.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PERES GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1001142-42.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: FABIO PERES 

GONCALVES SENTENÇA HOMOLOGA-SE por sentença para que surtam 

os efeitos jurídicos e legais o pedido de desistência formulado pela parte 

requerente e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII c/c art. 200, Parágrafo Único, 

ambos do Código de Processo Civil. Caso tenha sido realizada a restrição 

judicial do veículo, DEFERE-SE expedição de ofício aos órgãos 

DETRAN/DENATRAN e CIRETRAN/LOCAL. Custas e honorários pelo 

requerido, com base no princípio da causalidade, tendo em vista que o 

inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação. EXPEÇA-SE o necessário. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Nova Xavantina-MT, 11 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-59.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000393-59.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ISMAEL DE MOURA 

SENTENÇA HOMOLOGA-SE por sentença para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais o pedido de desistência formulado pela parte requerente 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII c/c art. 200, Parágrafo Único, ambos do 

Código de Processo Civil. Caso tenha sido realizada a restrição judicial do 

veículo, DEFERE-SE expedição de ofício aos órgãos DETRAN/DENATRAN 

e CIRETRAN/LOCAL. Em Caso de bloqueio judicial - RENAJUD , DETERMINO 

a baixa. Custas processuais porventura existentes ficarão a 

responsabilidade do requerente, e cada parte arcará com os honorários 

dos seus respectivos patronos, já que acordados amigavelmente. 

PROCEDA-SE a secretária o recolhimento do mandado de busca e 

apreensão, no estado que se encontra. EXPEÇA-SE o necessário. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Nova Xavantina-MT, 9 de dezembro 

de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000602-28.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA FERREIRA PEREIRA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com fundamento nos arts. 

6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para que, em dez dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, apontando a qual fato controvertido se destinam a 

provar, sob pena de indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por 

produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado/estado em que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, 

os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, 

certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 
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provas. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 10 de dezembro de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000795-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000795-43.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MOACIR LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, 

todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual 

fato controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento. O 

silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 10 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000181-38.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000181-38.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA WINTER REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Vistos. Tendo em 

vista que a sentença de ID 14207730 já transitou em julgado, bem como a 

parte autora não comprovou a necessidade dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, INDEFIRO o pleito formulado pela parte autora em fl. 94. 

No mais, intime-se a autora para promover o devido pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA-MT, 10 de dezembro 

de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-22.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO JOSE DA HORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000578-63.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INESSA ROSA DA SILVA MOREIRA OAB - GO48652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE N XAVANTINA (REU)

DIVINO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para realizar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 15,00 (quinze reais), no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010137-03.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARY SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE APARECIDA DOS REIS ARAÚJO CARDOSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a manifestação da parte executada (Id. 

26907743), expeço intimação para ciência e manifestação do exequente, 

prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / 

MT, 25 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA FERNANDES MARTINS (TESTEMUNHA)

MARCOS PEREIRA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora, por meio de sua representante legal, para que 

tenha ciência do inteiro teor da sentença ID. 30645870.ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001637-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

ASSOCIACAO AMIGOS UNIDOS PELA SOLIDARIEDADE EM 

PARANATINGA - AAUSPA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

SÁVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1001637-87.2019.8.11.0044 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Pessoa Idosa]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: Rua Tocantins, s/n, Setor do Esportes, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 POLO PASSIVO: Nome: 
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MUNICIPIO DE PARANATINGA Endereço: desconhecido Nome: 

ASSOCIACAO AMIGOS UNIDOS PELA SOLIDARIEDADE EM 

PARANATINGA - AAUSPA Endereço: Rua Ivone Rosa de Souza, 120, Vila 

Nova, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do representante o Ministério Público Estadual para se 

manifestar nos autos, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Paranatinga , 24 de março de 2020. Zelia Alves Bispo da Silva 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1000636-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, 

inc. XVII, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado constituído 

nos autos, para se manifestar acerca do termo de audiência de ID 

25816637, INFORMAR os dados bancários com Banco, Agência, e Conta 

Corrente solicitados pelo Requerido para pagamento da pensão fixada, no 

prazo legal, e conforme decisão ID. 26342666.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000560-09.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES BERNADETE AFFORNALLI GASPARIN (REQUERIDO)

FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ALTAIR SARTORI (REQUERIDO)

WELLINGTON SANCHES THEOTONIO (REQUERIDO)

ADILMAR SARTORI (REQUERIDO)

LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO (REQUERIDO)

MARCIA DO PRADO SARTORI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000595-66.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO PEREIRA LEORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora acerca do DESPACHO, ID 30595392.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-52.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora do DESPACHO, ID 30594482.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-23.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora do DESPACHO, ID 30594472.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-76.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PAULA SIROTENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora do DESPACHO, ID 30054702.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001360-08.2018.8.11.0044. 

AUTOR(A): SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Passa-se 

ao saneamento do processo. Em relação à preliminar arguida pela 

requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. de 

ausência de interesse de agir ante a alegação de que estão ausentes 

informações quanto ao ramal que se busca a indenização bem como 

quanto à unidade consumidora referente, verifica-se no ID. 17054121 

Instrumento Particular de Acordo para Restituição de Valores figurando 

ambas as partes no referido, afastando-se assim a preliminar aventada. 

Não há outras preliminares a serem analisadas e do mesmo modo, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara 

saneado o processo. Com relação ao pedido de inversão do ônus da 

prova, formulado pela parte autora na inicial, item “05”, o artigo 6º, VIII, da 

Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do 

consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a 

caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo 

que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa 

do Consumidor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido a inversão do ônus da 

prova em favor da parte autora. Em relação à matéria de fato, fixa-se 

como pontos controvertidos: a) se cabe ou não indenização pela 

construção do ramal e se essa indenização é integral ou parcial; b) o 

quantum a ser indenizado e; c) a que título foi depositado o valor de R$ 

31.878,00 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais). Registro que o 

feito fora impulsionado com a finalidade de intimar as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informassem se possuíam provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência das mesmas, e tendo elas se 

manifestado nos Ids. 20242567 (requerida) e 20267629 (requerente). Por 

fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil). Após, concluso para 

análise dos pedidos de produção de provas constantes nos Ids. 20242567 

e 20267629. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga, data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o requerido da r.sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORANDIR BOTINI RICIARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL BERNARDINO OAB - 323.182.439-72 (PROCURADOR)

GISELLI PASSONI ZENATTI OAB - PR56502 (ADVOGADO(A))

OSMAIR BARBOSA DA SILVA OAB - PR67682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO PERIN (REU)

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (REU)

ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000675-98.2018.811.0044 VISTO, Compulsando 

detidamente o processado até o momento, nota-se completamente 

equivocado o pedido de intimação por edital formulado pela parte autora, 

considerando que Valdir Antônio Perin fora excluído do polo passivo da 

ação, em decisão prolatada à Ref. 14901559, p. 245 dos autos, sendo 

atualmente parte estranha ao processo. Por outro lado, revejo o 

posicionamento acerca de remessa dos autos ao CEJUSC, uma vez que o 

feito tramita desde o ano de 2017 sem que tenha obtido impulsionamento 

para a efetiva resolução da lide, aliado ao fato que restou infrutífera todas 

as sessões designadas. Importante anotar que não haverá prejuízo caso 

as partes venham a transigir extrajudicialmente. No mais, infere-se que os 

demais requeridos já foram devidamente citados dos termos da ação. 

Desta forma, certifique a secretaria o decurso de prazo para a 

apresentação de contestação pelos requeridos, bem como retifique o 

cadastramento dos autos, promovendo a exclusão de Valdir Antônio Perin 

do polo passivo da ação. Após, determino seja a parte autora intimada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas que ainda 

pretende produzir ou requeria o que entender de direito, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000546-59.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE ARRUDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000675-98.2018.811.0044 VISTO, Considerando o disposto 

no art. 485, § 1º do NCPC, intime-se a representante legal da exequente 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos 

necessários ao regular processamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. À secretaria para que retifique o nome do 

executado no sistema, para que passe a constar corretamente como 

WAGNER PEREIRA DE ALMEIDA SILVA. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001700-15.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RECONVINDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))
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JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000855-80.2019.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024481-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

MARILENE ALVES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1024481-40.2019.811.0044 VISTO, Tendo em vista que 

resolvido o conflito de competência pelo Egrégio Tribunal de Justiça, aliado 

ao fato de ter sido fixada a competência deste juízo para o processamento 

do feito, procedo a retomada do curso processual. Desta feita, passo a 

análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na ação 

de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A contra 

MARILENE ALVES DA SILVA ME, LUIZ FERNANDES FILHO e MARILENE 

ALVES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

inicial que o requerido realizou junto ao requerente contrato de 

financiamento para aquisição de um veículo MARCA - CNH LATIN AME 

RICA LTDA, MARCA - CNH LATIN AME RICA LTDA, CHASSI - 

HBINW20,ECEAE06173. Afirma que a parte requerida não cumpriu com o 

pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas e, 

que, embora tenha sido notificada extrajudicialmente, manteve-se em 

mora. Com a petição inicial vieram cópia do contrato de alienação 

fiduciária, comprovante de notificação, dentre outros documentos. I – DA 

TUTELA ANTECIPADA Analisando os autos, observo que o contrato 

anexado com a inicial traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do 

bem descrito na peça inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e 

apreensão. Por sua vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por 

força da notificação extrajudicial, não tendo tomado nenhuma providência 

para adimplir o débito. Assim, comprovada a mora, defiro liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. Por consequência, determino a 

expedição de mandado busca e apreensão, nomeando como depositário 

fiel do bem o representante legal da empresa requerente ou quem este 

indicar. Lavre-se o respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, 

cite-se a parte requerida para, querendo e em 15 (quinze) dias, contestar 

a presente ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04). Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se 

mandados necessários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000868-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000855-80.2019.811.0044 VISTOS, Cuida-se de ação 

declaratória c/c repetição de indébito impetrado por MARIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO em face do SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO do 

MATO GROSSO, ambos já qualificados nos autos. Em breve síntese, a 

requerente assevera ser consumidora de energia elétrica, incidindo sobre 

a cobrança do serviço o tributo do ICMS, o qual possui ingerência, 

inclusive, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transporte (TUST) e a 

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), o qual argumenta ser 

ilegal, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, objetiva a 

declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e 

a TUST das faturas de energia elétrica de sua titularidade, bem como seja 

determinada a discriminação das tarifas em todas cobranças, nos termos 

da Resolução Homologatória da ANEEL nº 1.506/2013. Requerer a 

concessão de tutela a fim de que, haja incidência do ICMS apenas sobre a 

demanda de energia efetivamente utilizada, bem como a suspensão dos 

encargos com distribuição e transmissão de energia elétrica (TUST e 

TUSD) na base de cálculo do ICMS. É a síntese do necessário. Sobreveio 

decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de 

Justiça, nos autos dos Recursos Especiais números 1.699.851/TO, 

1.692.023/MT e EREsp n. 1.163.020/RS, afetado ao rito dos repetitivos, 

sob o Tema número 986, em que houve a determinação da suspensão de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre 

a questão delimitada na seguinte tese controvertida: "questão atinente à 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS". Inclusive, o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, em cumprimento com o que foi ordenado pelo STJ, 

suspendeu todos os processos em tramite que afetam a matéria 

apreciada, vê-se: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR 

INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – ICMS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – TUSD E TUST – 

BASE DE CÁLCULO PARA COBRANÇA DO IMPOSTO – REQUISITOS PARA 

A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NÃO CONFIGURADOS – 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no 

Agravo de Instrumento, notadamente a existência de risco de dano grave 

ou difícil reparação ao direito da Recorrente, a manutenção do decisum 

agravado é medida que se impõe, considerando, ademais, a determinação 

para a suspensão de todos os processos em que se discute a legalidade 

do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão(TUST) e 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD). (Número Único: 

1012500-11.2017.8.11.0000 Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206), 

Relator: Des(a). MARCIO VIDAL, Publicado em: 05/09/2018, Julgado em: 

20/08/2018). Pelo exposto, em razão das determinações dos acórdãos e 

do contido no artigo 1.036, § 1º do Código de Processo Civil, deixo de 

analisar por ora o pedido de liminar e determino a suspensão do feito até o 
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julgamento do Resp nº 1.163.020/RS. Por fim, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e 

arts. 98 e ss. do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RIBEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA RICARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Primeiramente, determino seja certificado o transito em julgado da 

sentença de Ref. 25854728. De antemão, certificado o transito em julgado, 

recebo o cumprimento de sentença de Ref. 28264400. Por conseguinte, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, bem como honorários advocatícios a serem 

arbitrados no mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º), bem como para que, 

no mesmo prazo, exiba os documentos descritos na inicial, sob pena de 

majoração da multa diária já imposta. Consigne-se na intimação que, 

decorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte embargante, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente impugnação (CPC, art. 525). Ainda, 

em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao pagamento da 

dívida (NCPC, art. 523, § 3º). Não oferecida impugnação no prazo a que 

alude o caput do art. 525 do novel Código de Processo Civil, manifeste-se 

a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse 

pela adjudicação de bens penhorados. Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). 

Gestor(a), à conversão da ação em cumprimento de sentença, nos termos 

emanados pelos arts. 348 e 349, da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001741-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Vistos, Determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios 

da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 

e arts. 98 e ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-09.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE OLIVEIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

AYMORE (REU)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral, ajuizada por ELAINE MARIA DE OLIVEIRA em 

face de BANCO SANTANDER, ROGÉRIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI e 

ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS EIRELI, todos 

devidamente qualificados nos autos. I – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. Por outro lado, quanto à inversão do ônus da prova, vislumbra-se 

que a relação entre as partes possui caráter consumerista, sendo, pois, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso 

VIII do CDC. Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte 

autora, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo às 

requeridas trazerem aos autos as provas que entender pertinentes. II – 

DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000939-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000939-18.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 
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inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por EUNICE KUIAWARO em face de BANCO BRADESCO 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora, em 

apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício constou a existência de um empréstimo consignado com o banco 

réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido. 

Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a anulabilidade 

do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte 

requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em dobro 

os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Citado, 

o banco requerido apresentou contestação pleiteando pela improcedência 

da ação (Ref. 18090921). A impugnação à contestação foi apresentada à 

Ref. 22952265. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no 

presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla 

defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que 

possa ser apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – MÉRITO De início, vislumbra-se 

que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez 

que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo 

positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a 

parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma 

legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas 

no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e 

princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - 

notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autor. Fixada 

tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a responsabilidade 

civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, 

conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes 

elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e dano. Não menos cediço que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou 

seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado. Trata-se da 

responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. E, sob tal 

diapasão, forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que 

a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela 

reparação dos danos impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é 

necessário registrar que no caso vertente, em que pese a parte 

demandante alegue a anulabilidade do negócio por presença de vício, 

verifica-se que sua pretensão é indenizatória pelos danos morais e 

materiais experimentados. Partindo desse pressuposto, tem-se que a 

parte requerida logrou comprovar que a parte autora solicitou o crédito 

consignado, que agora alega desconhecer. Evidencia-se dos autos cópia 

do contrato entabulado entre as partes, devidamente subscrito pela parte 

autora, além de cópia de seus documentos pessoais e documento que 

comprova a transferência dos valores contratados à conta em nome da 

autora. Deste modo, tendo a requerente contratado o serviço de crédito, 

regularmente, não pode agora alegar total desconhecimento deste e 

intentar, ainda, a indenização por danos morais. Nesse diapasão, eis o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – 

COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO 

CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus 

da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de 

constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se 

revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a 

distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 

373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de 

acordo com o art. 927 do Código Civil”. (TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos 

no original) Com essas considerações, tem-se que a improcedência da 

demanda é medida de rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, 

reconheço de ofício a existência de litigância de má-fé por parte da 

requerente, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 

80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a 

narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total 

desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado. Com efeito, 

para a aplicação da litigância de má-fé, devem estar presentes os 

requisitos previstos no artigo 80 do NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente 

manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório”. In casu, a parte autora confirma 

veementemente na inicial que “foi surpreendida com empréstimos 

realizados em seu benefício, pois sequer solicitou o valor mencionado, 

muito menos o recebeu em mãos.” Não obstante, como mencionado no 

tópico anterior, o banco requerido apresentou aos autos cópia do contrato 

de empréstimo em questão, além do comprovante de transferência dos 

valores à conta da requerente. Dito isso, por óbvio, a autora agiu de 

má-fé, mostrando-se aplicável condenação à multa por litigância de má-fé, 

com fulcro no art. 80, II c/c art. 81, ambos do CPC. Em relação ao tema 

versão, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO 

E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - 

REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA 

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de relação de consumo, com 

aplicação dos princípios orientadores do Código de Defesa do 

Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi vítima de 

estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 
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manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000900-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001061-31.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por ELZA CUTAZAGA em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação pleiteando pela 

improcedência da ação (Ref. 18032895). Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, 

que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, 

desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de 

forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Isso 

porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o 

juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Importante salientar que oportunizada às partes a produção de 

prova, a parte autora pleiteou expressamente pelo julgamento antecipado 

da lide e o requerido, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de manifestação. Dessa forma, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, 

do CPC. Antes, contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III 

– MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. IV – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 
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contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001061-31.2018.8.11.0044
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EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001061-31.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por EURISTELA TAGUALO em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão e, no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 17965705). 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Importante 

salientar que oportunizada às partes a produção de prova, a parte autora 

pleiteou expressamente pelo julgamento antecipado da lide e o requerido, 

por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

manifestação. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, 

contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III – DA 

PRELIMINAR DE CONEXÃO O banco requerido postula pelo 

reconhecimento da conexão sob o argumento de que a autora litiga em 

mais duas ações idênticas nesta mesma comarca, existindo questões 

comuns à causa e ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo 

no outro. Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações 

em que figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as 

ações das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em 

gabinete para análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão 

na espécie, uma vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos 

diversos, não havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo 

pelo qual torno prejudicada a pretensão. IV – MÉRITO. De início, 

vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 
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devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000835-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000835-26.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. A priori, recebo os presentes autos e ratifico todos atos já 

praticados. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CECÍLIA QUIDUQUE em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão e, no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 20131354 

). A impugnação à contestação foi apresentada à Ref. 20766019. Por fim, 

fora acolhida a preliminar de conexão e remetidos os presentes autos 

para julgamento neste juízo. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Importante 

salientar que oportunizada às partes a produção de prova, a parte autora 

pleiteou expressamente pelo julgamento antecipado da lide e o requerido, 

por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

manifestação. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, 

contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III – MÉRITO. De 

início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 
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independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000904-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000904-54.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais 

ajuizada ELZA CUTAZAGA em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Narra o autor, em apertada síntese, que é 

aposentado e ao verificar a situação de seu benefício constou a 

existência de empréstimos consignados com o banco réu, sem, contudo, 

ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido. Por tal razão 

requer a procedência da ação para declarar a inexistência do negócio 

jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte requerida em 

indenização por danos morais, bem como restituir em dobro os valores 

descontados indevidamente do benefício previdenciário. A requerida 

apresentou contestação argumentando preliminarmente a necessidade de 

substituição do polo passivo e prejudicial de mérito de ausência de 

interesse de agir, sendo que, no mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda (Ref. 18172067). É a síntese do necessário. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Cumpre salientar 

que intimadas as partes para especificarem as provas que pretenderiam 
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produzir, estas mantiveram-se inertes. Dessa forma, conheço diretamente 

do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, 

do CPC. III – DA PRELIMINAR III.1 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Necessária se faz a apreciação da preliminar de falta de interesse 

processual, tecendo considerações sobre a condição da ação que se 

compõe de dois aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou 

como preferem alguns, necessidade/adequação. Sobre o assunto, 

Humberto Theodoro Júnior leciona: “O interesse de agir, que é instrumental 

e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a 

proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há 

interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de 

não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, 

vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 1990, pág. 59). Com efeito, o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se 

pede no processo seja útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto 

pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa 

em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance 

de determinado resultado. O interesse processual nasce, desta feita, da 

necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio 

adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual. É necessário esclarecer que a presença do interesse 

processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza 

a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse 

sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. Desta feita, não 

merece prosperar a tese do banco requerido de que a autora deveria tê-lo 

procurado para resolver a controvérsia administrativamente, tendo esta o 

direito de invocar a prestação jurisdicional para alcançar o fim pleiteado. 

Desta feita, verifica-se que os requerentes possuem interesse 

processual, uma vez que a ação anulatória mostra-se adequada para a 

apreciação do objeto em litígio, razão pela qual afasto a preliminar 

aventada. IV – DO MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se 

no exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De 

elementar conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, 

também conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o 

art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou 

omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não 

menos cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado. Trata-se da responsabilidade fundada 

na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao 

dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Assim é também porque se aplicam à 

hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao 

consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica 

travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte 

autora é a destinatária final dos serviços prestados pelas empresas 

requeridas, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de 

sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive como já 

pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da 

Súmula nº 297 compete à requerida ter produzir prova documental capaz 

de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no 

serviço prestado por ela. E, sob tal diapasão, forte na exegese do art. 14 

da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em 

comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova 

constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente 

efetivamente contratou com a ré. Denota-se, aliás, que a instituição 

financeira jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre as 

partes, porém, deixou de apresentar comprovante de repasse dos valores 

supostamente contratados pelo requerente. Importante consignar que, não 

há nos autos qualquer indício de realização do repasse dos valores do 

empréstimo ao requerente, sendo que no campo em que foram 

especificados os dados da conta bancária, encontram-se totalmente 

ilegíveis e confusos. Registra-se, outrossim, que oportunizada as partes a 

especificação de demais provas a serem produzidas, principalmente ao 

requerido que caberia comprovar o ônus da prova em vista da relação 

consumerista, este em nada se manifestou. Via de consequência, 

considerando que não houve comprovação do repasse do valor do 

empréstimo, tampouco apresentação do contrato supostamente 

entabulado entre as partes e havendo o desconto dos valores diretamente 

na folha de pagamento do autor, cabível a condenação do requerido em 

danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência. A corroborar, 

veja-se o seguinte aresto: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO 

EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira 

efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário 

sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não 

demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos a ele, impõe-se 

condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por 

falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. Considerando a 

intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e 

consequências, bem como as condições econômicas das partes, o 

quantum indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que 

tal valor mostra-se razoável dentro das circunstâncias do fato. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08115618220178120001 

MS 0811561-82.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 01/08/2019). Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a 

doutrina e a jurisprudência que devem ser observados certos critérios 

como a conduta das partes, condições sociais e econômicas do ofendido 

e do ofensor, a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado. 

Não se pode olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de 

consumo e a efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura 

rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o 

julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações 

como essas não mais ocorram. Assim, levando-se em consideração que a 

parte autora não concorreu para o fato, tratar-se a empresa requerida de 

pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua 

conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para 

a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao 

caráter pedagógico da indenização, e, também, visando evitar 

enriquecimento sem causa, fixo-a em R$ 3.000,00 (trêss mil reais). À vista 

disso, constatada a culpa da instituição financeira pelo empréstimo e os 

descontos mensais indevidos, bem como não havendo a devolução 

administrativa dos valores recebidos, torna-se patente a repetição do 

indébito na forma simples, nos termos do art. 42, do CDC[1]. IV – 
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DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a 

presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por 

corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das 

parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos 

morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal [1] TJ-MT - APL: 00133408520128110041 31178/2017, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001047-47.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001047-47.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais 

ajuizada FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S/A, ambos qualificados nos autos. Narra o autor, em 

apertada síntese, que é aposentado e ao verificar a situação de seu 

benefício constou a existência de empréstimos consignados com o banco 

réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido. 

Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a inexistência 

do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte 

requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em dobro 

os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. A 

requerida apresentou contestação argumentando preliminarmente a 

existência de conexão com demais ações, sendo que, no mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda (Ref. 18462699). É a síntese do 

necessário. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale 

ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, aliado ao fato das partes terem declarado não 

terem demais provas a produzir, cumpre ao magistrado decidir a lide, 

conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, inciso I, do NCPC. III – DA PRELIMINAR DE CONEXÃO O 

banco requerido postula pelo reconhecimento da conexão sob o 

argumento de que a autora litiga em mais duas ações idênticas nesta 

mesma comarca, existindo questões comuns à causa e ante a 

possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. Importante 

registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que figuram como 

parte a requerente e o requerido, de forma que as ações das quais o 

requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para análise e 

decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma vez que 

as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não havendo, 

portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno prejudicada 

a pretensão. IV – DO MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se 

no exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De 

elementar conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, 

também conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o 

art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou 

omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não 

menos cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado. Trata-se da responsabilidade fundada 

na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao 

dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Assim é também porque se aplicam à 

hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao 

consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica 

travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte 

autora é a destinatária final dos serviços prestados pelas empresas 

requeridas, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de 

sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive como já 

pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da 

Súmula nº 297 compete à requerida ter produzir prova documental capaz 

de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no 

serviço prestado por ela. E, sob tal diapasão, forte na exegese do art. 14 

da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em 

comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova 

constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente 

efetivamente contratou com a ré. Denota-se, aliás, que a instituição 

financeira jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre as 

partes, porém, deixou de apresentar comprovante de repasse dos valores 

supostamente contratados pelo requerente. Importante consignar que, não 

há nos autos qualquer indício de realização do repasse dos valores do 

empréstimo ao requerente, sendo que no campo em que foram 

especificados os dados da conta bancária, encontram-se totalmente 

ilegíveis e confusos. Registra-se, outrossim, que oportunizada as partes a 

especificação de demais provas a serem produzidas, principalmente ao 

requerido que caberia comprovar o ônus da prova em vista da relação 

consumerista, este em nada se manifestou. Via de consequência, 

considerando que não houve comprovação do repasse do valor do 

empréstimo, tampouco apresentação do contrato supostamente 

entabulado entre as partes e havendo o desconto dos valores diretamente 

na folha de pagamento do autor, cabível a condenação do requerido em 

danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência. A corroborar, 
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veja-se o seguinte aresto: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO 

EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira 

efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário 

sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não 

demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos a ele, impõe-se 

condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por 

falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. Considerando a 

intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e 

consequências, bem como as condições econômicas das partes, o 

quantum indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que 

tal valor mostra-se razoável dentro das circunstâncias do fato. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08115618220178120001 

MS 0811561-82.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 01/08/2019). Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a 

doutrina e a jurisprudência que devem ser observados certos critérios 

como a conduta das partes, condições sociais e econômicas do ofendido 

e do ofensor, a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado. 

Não se pode olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de 

consumo e a efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura 

rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o 

julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações 

como essas não mais ocorram. Assim, levando-se em consideração que a 

parte autora não concorreu para o fato, tratar-se a empresa requerida de 

pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua 

conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para 

a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao 

caráter pedagógico da indenização, e, também, visando evitar 

enriquecimento sem causa, fixo-a em R$ 3.000,00 (trêss mil reais). À vista 

disso, constatada a culpa da instituição financeira pelo empréstimo e os 

descontos mensais indevidos, bem como não havendo a devolução 

administrativa dos valores recebidos, torna-se patente a repetição do 

indébito na forma simples, nos termos do art. 42, do CDC[1]. IV – 

DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a 

presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por 

corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das 

parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos 

morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal [1] TJ-MT - APL: 00133408520128110041 31178/2017, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017)
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Processo nº 1001066-53.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por EURISTELA TAGUALO em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação pleiteando pela 

improcedência da ação (Ref. 17994763). A impugnação à contestação foi 

apresentada à Ref. 22483120. Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – MÉRITO De início, vislumbra-se 

que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez 

que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo 

positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a 

parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma 

legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas 

no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e 

princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - 

notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autor. Fixada 

tal premissa, adentra-se no exame dos elementos ensejadores da 

responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a responsabilidade 

civil extracontratual, também conhecida como responsabilidade subjetiva, 

conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes 

elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de 

causalidade e dano. Não menos cediço que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou 

seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado. Trata-se da 

responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. E, sob tal 

diapasão, forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que 

a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela 

reparação dos danos impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é 

necessário registrar que no caso vertente, em que pese a parte 

demandante alegue a anulabilidade do negócio por presença de vício, 

verifica-se que sua pretensão é indenizatória pelos danos morais e 

materiais experimentados. Partindo desse pressuposto, tem-se que a 

parte requerida logrou comprovar que a parte autora solicitou o crédito 

consignado, que agora alega desconhecer. Evidencia-se dos autos cópia 

do contrato entabulado entre as partes, devidamente subscrito pela parte 

autora, além de cópia de seus documentos pessoais e documento que 

comprova a transferência dos valores contratados à conta em nome da 
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autora. Deste modo, tendo a requerente contratado o serviço de crédito, 

regularmente, não pode agora alegar total desconhecimento deste e 

intentar, ainda, a indenização por danos morais. Nesse diapasão, eis o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – 

COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO 

CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus 

da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de 

constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se 

revestindo de verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a 

distribuição do ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 

373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de 

acordo com o art. 927 do Código Civil”. (TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos 

no original) Com essas considerações, tem-se que a improcedência da 

demanda é medida de rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, 

reconheço de ofício a existência de litigância de má-fé por parte da 

requerente, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 

80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a 

narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total 

desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado. Com efeito, 

para a aplicação da litigância de má-fé, devem estar presentes os 

requisitos previstos no artigo 80 do NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I – deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V – proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente 

manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório”. In casu, a parte autora confirma 

veementemente na inicial que “foi surpreendida com empréstimos 

realizados em seu benefício, pois sequer solicitou o valor mencionado, 

muito menos o recebeu em mãos.” Não obstante, como mencionado no 

tópico anterior, o banco requerido apresentou aos autos cópia do contrato 

de empréstimo em questão, além do comprovante de transferência dos 

valores à conta da requerente. Dito isso, por óbvio, a autora agiu de 

má-fé, mostrando-se aplicável condenação à multa por litigância de má-fé, 

com fulcro no art. 80, II c/c art. 81, ambos do CPC. Em relação ao tema 

versão, colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO 

E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - 

REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA 

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de relação de consumo, com 

aplicação dos princípios orientadores do Código de Defesa do 

Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi vítima de 

estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1000879-45.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais 

ajuizada DALVA CAIUMALO KUTIACA em face de BANCO BRADESCO 

S/A, ambos qualificados nos autos. Narra a autora, em apertada síntese, 

que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício constou a 

existência de empréstimos consignados com o banco réu, sem, contudo, 

ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido. Por tal razão 

requer a procedência da ação para declarar a inexistência do negócio 

jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte requerida em 

indenização por danos morais, bem como restituir em dobro os valores 

descontados indevidamente do benefício previdenciário. A requerida 

apresentou contestação argumentando preliminarmente ausência de 

interesse de agir, sendo que, no mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda. É a síntese do necessário. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no 

presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla 

defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que 

possa ser apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Cumpre salientar 

que intimadas as partes para especificarem as provas que pretenderiam 

produzir, estas mantiveram-se inertes. Dessa forma, conheço diretamente 

do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, 

do CPC. III – DA PRELIMINAR III.1 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Necessária se faz a apreciação da preliminar de falta de interesse 

processual, tecendo considerações sobre a condição da ação que se 

compõe de dois aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou 

como preferem alguns, necessidade/adequação. Sobre o assunto, 

Humberto Theodoro Júnior leciona: “O interesse de agir, que é instrumental 

e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a 

proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há 

interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 
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outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de 

não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, 

vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 1990, pág. 59). Com efeito, o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se 

pede no processo seja útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto 

pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa 

em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance 

de determinado resultado. O interesse processual nasce, desta feita, da 

necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio 

adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual. É necessário esclarecer que a presença do interesse 

processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza 

a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse 

sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. Desta feita, não 

merece prosperar a tese do banco requerido de que a autora deveria tê-lo 

procurado para resolver a controvérsia administrativamente, tendo esta o 

direito de invocar a prestação jurisdicional para alcançar o fim pleiteado. 

Desta feita, verifica-se que os requerentes possuem interesse 

processual, uma vez que a ação anulatória mostra-se adequada para a 

apreciação do objeto em litígio, razão pela qual afasto a preliminar 

aventada. IV – DO MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se 

no exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De 

elementar conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, 

também conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o 

art. 186 do Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou 

omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não 

menos cediço que a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado. Trata-se da responsabilidade fundada 

na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao 

dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Assim é também porque se aplicam à 

hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao 

consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica 

travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte 

autora é a destinatária final dos serviços prestados pelas empresas 

requeridas, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de 

sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive como já 

pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da 

Súmula nº 297 compete à requerida ter produzir prova documental capaz 

de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no 

serviço prestado por ela. E, sob tal diapasão, forte na exegese do art. 14 

da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em 

comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova 

constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente 

efetivamente contratou com a ré. Denota-se, aliás, que a instituição 

financeira jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre as 

partes, porém, deixou de apresentar comprovante de repasse dos valores 

supostamente contratados pelo requerente. Importante consignar que, não 

há nos autos qualquer indício de realização do repasse dos valores do 

empréstimo à requerente, sendo que no campo em que foram 

especificados os dados da conta bancária, encontram-se totalmente 

ilegíveis e confusos. Registra-se, outrossim, que oportunizada as partes a 

especificação de demais provas a serem produzidas, principalmente ao 

requerido que caberia comprovar o ônus da prova em vista da relação 

consumerista, este em nada se manifestou. Via de consequência, 

considerando que não houve comprovação do repasse do valor do 

empréstimo, tampouco apresentação do contrato supostamente 

entabulado entre as partes e havendo o desconto dos valores diretamente 

na folha de pagamento do autor, cabível a condenação do requerido em 

danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência. A corroborar, 

veja-se o seguinte aresto: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO 

EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira 

efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário 

sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não 

demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos a ele, impõe-se 

condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por 

falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. Considerando a 

intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e 

consequências, bem como as condições econômicas das partes, o 

quantum indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que 

tal valor mostra-se razoável dentro das circunstâncias do fato. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08115618220178120001 

MS 0811561-82.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 01/08/2019). Quanto ao arbitramento do dano, têm entendido a 

doutrina e a jurisprudência que devem ser observados certos critérios 

como a conduta das partes, condições sociais e econômicas do ofendido 

e do ofensor, a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama do lesado. 

Não se pode olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de 

consumo e a efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura 

rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o 

julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações 

como essas não mais ocorram. Assim, levando-se em consideração que a 

parte autora não concorreu para o fato, tratar-se a empresa requerida de 

pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua 

conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para 

a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao 

caráter pedagógico da indenização, e, também, visando evitar 

enriquecimento sem causa, fixo-a em R$ 3.000,00 (três mil reais). À vista 

disso, constatada a culpa da instituição financeira pelo empréstimo e os 

descontos mensais indevidos, bem como não havendo a devolução 

administrativa dos valores recebidos, torna-se patente a repetição do 

indébito na forma simples, nos termos do art. 42, do CDC[1]. IV – 

DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a 

presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por 

corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das 

parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos 

morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. 
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal [1] TJ-MT - APL: 00133408520128110041 31178/2017, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2017)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000943-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000943-552018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por EUNICE KULAWARO em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão e inépcia da inicial, bem como prejudicial de mérito de prescrição 

e, no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 18412515). Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Importante 

salientar que oportunizada às partes a produção de prova, a parte autora 

pleiteou expressamente pelo julgamento antecipado da lide e o requerido, 

por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

manifestação. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, 

contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS 

PRELIMINARES DE MÉRITO III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula 

pelo reconhecimento da conexão sob o argumento de que a autora litiga 

em mais duas ações idênticas nesta mesma comarca, existindo questões 

comuns à causa e ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo 

no outro. Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações 

em que figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as 

ações das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em 

gabinete para análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão 

na espécie, uma vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos 

diversos, não havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo 

pelo qual torno prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉCIA DA INICIAL 

Pleiteia o requerido a intimação da parte autora para que emende a inicial, 

sob o argumento de que não foi acostada aos autos comprovante de 

residência. Não obstante, o próprio requerido acosta aos autos o 

comprovante de residência em nome da requerente, datado de 

aproximadamente 01 (um) ano do ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial. IV – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO 

Situando a tônica da questão, verifica-se que a parte autora argumenta 

que o negócio jurídico perfectibilizado é nulo, porquanto não contratou com 

o banco requerido o empréstimo oriundo dos descontos em sua 

aposentadoria. Por sua vez, o banco requerido advoga a ocorrência da 

prescrição com base no Código Civil, porquanto a contratação teria sido 

realizada em 10.01.2013, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 

20.09.2018. Nota-se que o caso versa sobre clara relação consumerista 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que se mostra 

inaplicável o prazo prescricional do Código Civil, aplicando-se, outrossim, a 

legislação específica. O artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, 

ordena que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria”. Conforme se verifica dos 

documentos anexos a inicial, especificamente dos extratos bancários de 

empréstimos consignados, que o desconto relativo ao contrato n° 

932600167 foi encerrado em julho de 2014. Sobre a matéria, versando 

acerca do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, o 

Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento: “AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS (2018/0044237-0) Contudo, 

estando o contrato quitado/excluído/findo, revi meu posicionamento e 

passei a adotar entendimento no sentido de que a prescrição, em tais 

casos, tem início quando da quitação da última parcela do contrato e/ou 

exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode prestigiar que a 

discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da negligência da 

parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da razoabilidade. 

Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do contrato e 

descontos mensais das parcelas, a parte não teve conhecimento desses 

descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, vindo a obtê-lo apenas 

há alguns meses antes da propositura da ação. No caso em comento, o 

documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos supostamente 

firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em janeiro/2005 (valor 

de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), agosto/2007 (valor de 

R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). Por sua vez, a 

exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 10.01.2009, 

10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de então teve 

início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a partir da data 

de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que a pretensão 

indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, pois a data limite 

para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, ao passo que a 

distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já superado o 

lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY ANDRIGHI 

Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 
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inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (07/2014). Vislumbra-se que a 

ação foi proposta em 30.09.2018, portanto, dentro do marco prescricional 

de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito de 

prescrição. IV – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no 

exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-02.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY POLATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MICHELE ZIMIANI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do Id nº 8070261.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-88.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO LARAIANAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-46.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACHADO MONTEIRO HELRIGHEL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) EXEQUENTE: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 12/11/2019 às 

16h40min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-46.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACHADO MONTEIRO HELRIGHEL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento dos autos.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000049-16.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CURCINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILDO JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000049-16.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: JOAO BATISTA CURCINO 

EXECUTADO: AILDO JOAO DA SILVA Intime-se a parte executada por 

meio de Oficial de Justiça para, em 15 dias, se manifestar acerca da 

petição de ID. 24848372. PARANATINGA, 25 de março de 2020. Fabricio 

ávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODILIA DIAS MARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000544-55.2020.8.11.0044. AUTOR(A): MARIA ODILIA DIAS MARIN REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a 

parte autora para que, em 15 dias, emende a inicial acostando aos autos a 

procuração e declaração de hipossuficiência completas, haja vista que 

estão cortadas onde especialmente tem a assinatura da requerente, sob 

pena de indeferimento da inicial. PARANATINGA, 25 de março de 2020. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000161-77.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. VIEIRA - ESCOLA TOTAL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ARRUDA CORDEIRO OAB - 693.230.971-87 (REPRESENTANTE)

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DE BARROS ARAUJO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000161-77.2020.8.11.0044. Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ao resultado útil do processo (periculum in mora). Quanto o 

fumus boni iuris, não verifico sua presença por meio dos documentos 

acostados aos autos, até porque a parte requerente não acostou aos 

autos documentos que comprovassem os pagamentos das três parcelas 

do negócio jurídicos que entabulado com a parte requerida. Sendo assim, 

não se encontra presente a fumaça do bom direito. Desta forma, a tutela 

de urgência deve ser indeferida, em face da ausência dos requisitos que 

autorizam sua concessão, especialmente do fumus boni iuris. Ante o 

exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Intimem-se as partes desta 

decisão. Cite-se e notifique-se a parte reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação, a 

ser designada por esta secretaria, advertindo-o de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a 

parte reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-06.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZETE ALVES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 
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1000599-06.2020.8.11.0044. Vistos. Defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, ressalvando a possibilidade de revisão. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ao resultado útil do processo 

(periculum in mora). Quanto o fumus boni iuris, verifica-se sua presença 

por meio dos documentos acostados aos autos, em que a parte autora 

junta ao feito documentos que comprovam que efetuou os pagamentos 

referentes à UC n. 6/2544260-9 que se encontra em nome da requerente. 

Contudo, a presente unidade consumidora está instalada no seu vizinho e 

não na sua propriedade. Evidente, portanto, ao menos nesse juízo 

superficial de análise do presente feito, que a parte requerida efetuou o 

cadastro e/ou a instalação da unidade consumidora de modo errôneo. Fato 

este que, não pode causar prejuízo a requerente, já que vinha pagando 

corretamente os seus débitos junto a requerida. Quanto ao periculum in 

mora também se encontra presente e sua demonstração resta clara, já 

que os serviços prestados pela requerida são considerados essenciais e 

sua ausência pode trazer danos irreparáveis ao consumidor. Já quanto à 

inclusão do nome em protesto, entendo que estando o nome da requerente 

no rol de maus pagadores implica na restrição comercial do negativado, 

razão porque, enquanto pendente a discussão em torno dos determinados 

débitos, deve-se manter positiva a ficha cadastral da parte devedora, 

estando, portanto, presente o perigo na demora. Ademais, quanto ao 

pedido de troca da unidade consumidora e a possível instalação de uma 

nova unidade consumidora, entendo que se deve oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa para melhor elucidação dos fatos 

apurados. Desta forma, a tutela de urgência deve ser concedida na forma 

parcial, em face da presença dos requisitos que autorizam sua 

concessão: fumus boni iuris e periculum in mora. Ante o exposto, defiro 

parcialmente a medida liminar pleiteada para o fim de determinar que a 

empresa requerida: a) se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia do débito discutido no presente feito e, caso tenha sido suspensa, 

que reestabeleça no prazo de 24 horas, sob a pena de multa que fixa em 

R$ 100,00 (cem reais) por dia e; b) se abstenha de incluir o nome da 

requerente no rol dos maus pagadores referente a divida discutida nos 

autos descrita nestes autos. Intimem-se as partes desta decisão. Cite-se e 

notifique-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação, bem como 

para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta 

Comarca, para audiência de conciliação, a ser designada por esta 

secretaria, advertindo-o de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (art. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte reclamante, constando da intimação 

que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95). Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001096-20.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNECI AFONSO LAVALL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001096-20.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 293.234,99 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Setor Bancário Sul, Lote 32, Quadra 04, Bloco C, Edificio Sede 

III, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: ERNECI 

AFONSO LAVALL Endereço: Rua Oscar Travassos, 1403, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar a parte 

autora para efetuar o pagamento das custas processuais e de 1(uma) 

diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 

15(quinze) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br , emissão de guias on line – 

diligências, para cumprimento do mandado de citação/penhora/intimação, 

com posterior remessa do comprovante aos autos. Peixoto de 

Azevedo/MT , 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1001233-02.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001233-02.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Exoneração]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ROBNILDO VIEIRA LIMA Endereço: 

CASA, 187, AÇOUGUE ESQUINÃO, CENTRO VELHO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIADA 

MARQUES Endereço: RUA 11 CASA 2, 11, CASA, STA. ISABEL, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) por seu respectivo(a) Advogado(a) para informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado (ID 

26440383). Peixoto de Azevedo-MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000669-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo MT 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000669-23.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 954,00 ESPÉCIE: [Registro de nascimento após prazo legal]

->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

(1682) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA DARIO DE SOUZA Endereço: 

RUA MINISTRO CESAR CALS, 1063, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Juizo de Direito 

da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo MT Endereço: RUA 

PEDRO ALVARES CABRAL, 38, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) acerca da sentença (ID 

26578111). Peixoto de Azevedo-MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1000346-26.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. O. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000346-26.2019.8.11.0085 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

MAURI BETTONI Endereço: MT 322, LAVA JATO CASCAVEL, DISTRITO 

UNIÃO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MIRINELIA FEITOSA DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, PROXIMO DA IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ, 6ª 

AGROVILA, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, na pessoa de seu advogado, 

de todo conteúdo da sentença proferida nos autos. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo , 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-79.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON STUMM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte 

aos autos o comprovante de pagamento das guias de recolhimento das 

custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-94.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERI MARQUES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

POLLYANNA SOUZA SANTOS OAB - MT27502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-12.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIA MARIA DOS SANTOS DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 – Defiro, por ora, a gratuidade judicial pleiteada, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. 2 - Cite-se a parte requerida pelo 

procedimento ordinário para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta, 

implicará na decretação de sua revelia, conforme regra disposta no artigo 

344 do mesmo diploma legal. 3 - À Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 

203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) Vindo a contestação, intime-se a parte 

autora para replicar, em 15 (quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com 

a réplica for apresentado documento novo, intime-se a parte ré para 

manifestar-se a respeito, querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 

1º); 4 - Quanto ao pedido de antecipação de tutela, será apreciado após o 

transcurso do prazo para apresentação de contestação e a audiência de 

instrução. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000354-92.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL GOMES FRANCA SILVA OAB - MT26654/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO -DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000354-92.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 998,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda com genitor ou responsável no 

exterior]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: EDENILSON ODERDENGE 

RAK Endereço: Rua Campo Grande, 105, Nova Esperança, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ALOANE DA 

SILVA DE SOUSA Endereço: Rua Paraibá, 462, Nova esperança, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) acerca da sentença 

de fls (ID 26119495). Peixoto de Azevedo-MT, 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001490-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE MATIAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de outubro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 29 de outubro de 2019, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MENDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de outubro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE WAN DEL REY PACHECO MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001632-95.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERREIRA RIBEIRO & 

MENDONCA LTDA - ME REQUERIDO: NILZETE WAN DEL REY PACHECO 

MOREIRA VISTOS, ETC... Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Depreende-se dos autos juntada de acordo a ser 

homologado, e ainda pedido de suspensão do feito. Isto Posto, de acordo 

com o art. 840 do Código Civil Brasileiro c/c art. 22, parágrafo único da Lei 

nº. 9.099/95 HOMOLOGO por sentença o Acordo celebrado entre as 

partes anexo aos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e em consequência determino a suspensão do feito enquanto durar o 

parcelamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o período de suspensão, não havendo 

manifestação das partes, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Wanessa Morais Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 10 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010625-13.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002351-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LIMA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA MOURA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 14 de outubro de 2019, às 13h50min.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003448-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de junho de 2019, às 14h50min.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CABRAL CRESCENCIO (REQUERIDO)

WILSON CABRAL CRESCENCIO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de maio de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-39.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de novembro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003889-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de fevereiro de 2020, às 12h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DE ALMEIDA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de setembro de 2019, às 14h10min.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010548-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

22 de janeiro de 2020 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para 2.10.2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de junho de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DO AMARAL BOURDOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para 2.10.2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BRASILINA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 12 de agosto de 2019, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK MAYKON FLORES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de agosto de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de agosto de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEGO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de junho de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de setembro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PALACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de junho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA LASCOSQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18de março de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE YANARAS SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de setembro de 2019, às 13h40min.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. DE LIMA FILHO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HULGO MOURA MARTINS OAB - RO4042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO A PARTE RÉ POR SUA ADVOGADA PARA QUE TOME 

CIÊNCIA DA HABILITAÇÃO NOS AUTOS, ESCLARECENDO, TODAVIA, QUE 

ESSA HABILITAÇÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA QUANDO O 

PRÓPRIO PROCURADOR SE CADASTRA PELO MENU - RETIFICAÇÃO DA 

AUTUAÇÃO, COMO DETERMINADO PELA RESOLUÇÃO 3/2018 DO TJ/MT. 

PONTES E LACERDA/MT, 25 DE MARÇO DE 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001470-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001470-66.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO MENDES TEIXEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. ANTONIO MENDES TEIXEIRA ajuizou a presente ação 

de PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, que 

conviveu maritalmente com ANGELA MARIA SALAZAR DE CASTRO até o 

seu óbito, e que este sempre trabalhou na zona rural, fazendo jus à 

pensão por morte de seu convivente. O requerente juntou os documentos 

comprobatórios, com comunicação de decisão com indeferimento do 

pedido administrativo. O INSS contestou o pedido, pugnando pela 

improcedência do feito. Foi realizada audiência de instrução com oitiva de 

testemunhas. É o relatório. DECIDO. A Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de 

Previdência Social estabelece que a pensão por morte prevista em seu art. 

18, II, ‘a’ e art. 74 e incisos, é devida aos dependentes do segurado, desde 

que comprovada a dependência, ao passo que o art. 16, I e §4º, prevê 

que no caso do cônjuge a dependência econômica é presumida. Conforme 

reiterada jurisprudência, os dados constantes do registro civil do falecido 

servem como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL E 

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. AÇÃO 

RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação profissional do 

marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando alicerçada em atos 

do registro civil, para efeitos de prova documental, complementado por 

testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP - Rel. Min. Gilson 

DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo sentido: (REsp 

261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 90698/SP; REsp 

110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 200401718387/ DJ 14/03/2005/ 

Min. Laurita Vaz e STJ/AR 200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. 

Com efeito, conforme lição constante do voto do Ministro Vicente Leal, é 

de se considerar que: o trabalho no campo tem peculiaridades próprias 

que devem ser consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, 

o baixo nível de cultura dos componentes da relação de trabalho, a 

ausência de uma adequada institucionalização do sistema rural e outras 

circunstâncias conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: 

não há, em regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse 

quadro, como exigir-se prova documental demonstrativa da prestação 

laboral do rurícola, que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e 

se prolonga até a sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 

99.0050960-9) Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com 

pessoa que trabalhou em atividade rural por toda a sua vida, conforme 

documentos mencionados no relatório, que constituem início de prova 

material do vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material 

foi completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola 

dos termos de oitiva, pois as testemunhas narraram que a parte autora 

conviveu com o falecido e ambos trabalharam na atividade rural. Com 

efeito, deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 371, do Código de 

Processo Civil, que consagra como princípio o livre convencimento do juiz, 

sendo certo que, aliado a este, temos o princípio in dubio pro misero, pelo 

qual ao estar diante de dúvida razoável deve ser favorecida a parte mais 

frágil, o que tem sido aplicado em questões previdenciárias, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. É preciso sempre levar em consideração o caráter social do 

direito previdenciário, prestigiando, sempre que possível, uma 

interpretação pro misero, sob pena do hipossuficiente não ter acesso à 

tutela jurídica justa. Apelação provida.” (TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ 

- Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid - Sexta Turma, DJ de 25.05.04, 

p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 89397/PE, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora comprovou o exercício de atividade rural do falecido, bem como a 

relação de convivência marital, sendo presumida a dependência 

econômica, de forma que o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao réu a 

implantar em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

benefício pleiteado, conforme segue: 1- o nome do segurado: ANTONIO 

MENDES TEIXEIRA 2- o benefício concedido: PENSÃO POR MORTE RURAL 

4- a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 5- a data de início do 

benefício – DIB: 22 DE AGOSTO DE 2016 (data de entrada do requerimento 

administrativo feito após o prazo de 90 dias do óbito – art. 74, II, da Lei 

8.213/91) 6- a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o 

réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, 

observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da 

ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1.492.221/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
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22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os 

juros de mora incidem a partir da citação, a teor da Súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”). TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção monetária 

se dê na forma das Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme jurisprudência 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior Tribunal de Justiça 

(Súmula 111 STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Injustificada a 

remessa necessária, pois o proveito econômico obtido pela parte autora 

não excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após o trânsito em 

julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com baixa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000569-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CARNEIRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000569-64.2020.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação de id. n. , foi apresentada tempestivamente. Pontes e 

Lacerda, 25 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145312 Nr: 5825-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Revogo o despacho de ref. 112.

Cumpra-se ref. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146520 Nr: 6412-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Henrique Coelho de Paula, 

João Paulo Frison de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Hilde J. Melo Silva - 

OAB:8228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592

 Intimem-se as partes para que digam sobre os honorários periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159406 Nr: 134-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Aparecido Nunes - ME, Silvano 

Aparecido Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da penhora infrutífera, intime-se o exequente para indicar bens à 

penhora, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165528 Nr: 2957-25.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina Chorobura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para apreciação e 

julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 1077-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA FREITAS SPAGNOL 

REZENDE - OAB:17697/B, Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 O executado alega que não houve oportunidade para recorrer da 

sentença, conforme a certidão, de fato não houve possibilidade de 

recurso.

Intimado a se manifestar o exequente quedou-se inerte.

Sendo assim, determino a intimação do executado para o executado 

recorrer da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100672 Nr: 2452-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onorata Luciana dos Santos, GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDARIO LIBERTO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101172 Nr: 2605-72.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarissa Munhak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concordância do autor, homologo o cálculo do INSS.

Expeça-se RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137276 Nr: 2515-93.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE GUIMARAES TEODORO, Aline da Silva 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da concordância do autor, homologo o cálculo do INSS.

Expeça-se RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144392 Nr: 5436-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROLIM BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Intime-se o banco para recolhimento dos honorários periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165800 Nr: 3073-31.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Izidoro Aires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166032 Nr: 3159-02.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 205824 Nr: 11063-39.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Augusta de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que diga sobre a execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83132 Nr: 515-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Luiza de Carvalho Aguiar, Reginaldo 

Alves de Aguiar, Donizete Aparecido Aguiar, Adilson de Carvalho Aguiar, 

Marli de Carvalho Aguiar, Maria Helena de Aguiar, Ailton Alves de Aguiar, 

Sueli Aparecida de Aguiar, José Roberto de Aguiar, ROSICLEIA 

CARVALHO AGUIAR, André Carvalho Aguiar, Adriano Carvalho Aguiar, 

Roseli Carvalho Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de habilitação dos sucessores.

Diante da inercia do INSS, homologo os cálculos do autor.

Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99184 Nr: 1721-43.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSE TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108792 Nr: 5721-86.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENITA FRANCISCA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 168-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakles Borges Taquary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202

 Diante do chamamento do feito a ordem pelo autor, ref. 257, intime-se o 

réu para que se manifeste em 10 dias.

Após o decurso do prazo voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111076 Nr: 532-93.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cordeiro de Lira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123516 Nr: 5167-20.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Rezende Brochado Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128630 Nr: 7495-20.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jezualdo Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Defiro o pedido de penhora, via sistema BACENJUD.

 Aguarde-se o resultado pelo prazo de 5 dias.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137562 Nr: 2655-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 3143-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Hugo Manoel da Silva, Victor Hugo dos 

Santos Silva, Katrine Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que diga sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156986 Nr: 11299-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G1 AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a executada para cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160346 Nr: 609-34.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Souza Jesus - ME, LUIZ CARLOS 

JAKITYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de buscas no sistema informatizado, em virtude do 

volume de execuções que tramitam nesta Vara e considerando o seu atual 

quadro funcional.

Intimem-se para que indique bens à penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161876 Nr: 1249-37.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DA SILVA VELOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Mundim Oliveira 

- OAB:22817-O/MT

 Intime-se o réu para cumprimento de sentença.

Regularize-se a autuação para que conste como cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163422 Nr: 1894-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroti Dosso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento da verba honorária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), suspensa essa condenação, por cinco anos, nos 

termos dos artigos 11, § 2º, e 12, da Lei 1.060/50, por força dos 
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benefícios da assistência judiciária.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167644 Nr: 3942-91.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTÉCNICA PRISMA LTDA - ME, Liberty 

Seguros, HDI Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 13.451

 Intimem-se as partes para que em 15 dias indiquem quais provas 

pretendem produzir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80288 Nr: 2374-50.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Silval Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará conforme o requerido - ref. 35.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131900 Nr: 118-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane da Cunha Bezerra 

- OAB:7.709 -B

 Intime-se o autor para que diga o sobre a impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167824 Nr: 4029-47.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem, revogo o despacho de ref. 73.

Proceda-se a alteração na autuação para que conste como cumprimento 

de sentença.

Intime-se o INSS para que implante o benefício, em 5 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117738 Nr: 2778-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LÚCIO DOS SANTOS, SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 ISSO POSTO,

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reintegração da posse e demolição 

referente ao imóvel Lote de Terreno Urbano nº 07, da Quadra 03, na rua 

Américo Mazette, 1015, nesta Comarca.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 15% sobre o valor da causa, 

diante da relativa complexidade e empenho dos profissionais.

 PRI. Transitado em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Defiro o requerido.

Ao cartório para juntada das respostas aos ofícios ou sua reiteração com 

prazo pra resposta de 10 dias.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003393-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA NUNES DA CUNHA (REQUERENTE)

OSMAR PAVARINE (REQUERENTE)

RODRIGO SANCHEZ RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSE INACIO RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO (ESPÓLIO)

LAURO DARC LARAYA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

ANSELMO HEIDEMANN (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DE LOURDES CARVALHO OAB - 274.389.371-00 

(REPRESENTANTE)

LUIZ PRIMO LARAYA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003393-30.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: TERESINHA APARECIDA NUNES DA CUNHA, OSMAR 

PAVARINE, JOSE INACIO RIBEIRO JUNIOR, RODRIGO SANCHEZ RIBEIRO 

Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 29901166. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 4 de junho de 2020, às 16h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE-SE e INTIME-SE o requerido, Espólio de Carlos Alberto Soares de 

Carvalho, representado por sua inventariante Maria de Lourdes Carvalho, 

domiciliada na Avenida Theodomiro Rodrigues de Souza, n. 668, Bairro 

Centro, CEP: 78.250 -000, em Pontes e Lacerda/MT, para que compareça à 

sessão de mediação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 
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mediação, caso as partes não se componham amigavelmente. Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001038-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE BARCELOS DA COSTA NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT17994-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001038-13.2020.8.11.0013. IMPETRANTE: 

ARLENE BARCELOS DA COSTA NUNES. IMPETRADO: SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ARLENE BARCELOS DA COSTA 

NUNES, devidamente qualificada e representada no feito, contra ato 

supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pela gestora local do 

Sistema Único de Saúde. Narra a impetrante, em síntese, que é portadora 

de adenocarcinoma de pulmão – CID 10 C34.9 -, necessitando de 

tratamento médico com uso de imunoterapia (atezolizumabe). Continua 

narrando que se trata de medicamento liberado pela ANVISA, sem, 

contudo, encontrar-se disponível pelo SUS. Frisa que é de alto custo e, 

por se tratar de pessoa hipossuficiente, não possui condições de arcar 

com os custos do tratamento. Em razão disso, postulou junto à autoridade 

coatora pela concessão do medicamento, o que lhe foi negado, conforme 

narra nos fatos da exordial. Desta forma, requer a concessão da liminar 

no presente “mandamus”, a fim de que seja o Município de Pontes e 

Lacerda compelido a fornecer o medicamento necessário ao tratamento da 

impetrante. Juntou à inicial procuração e documentos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. É sabido que a competência para 

julgamento de Mandado de Segurança é estabelecida pela qualidade e 

graduação da autoridade coatora e ainda pela sua sede funcional. 

Contudo, verifico que a impetrante é idosa, contando já com 74 (setenta e 

quatro) anos – nascida em 23 de junho de 1945 (ID n.º 30632655) -, e 

dentre outros problemas de saúde, é portadora de adenocarcinoma de 

pulmão – CID C34.9 -, em estágio avançado. O Estatuto do Idoso (Lei n.º 

10.741/03) prevê em seu art. 80 c/c o art. 79, “caput”, I, a competência 

absoluta do domicílio do idoso como foro competente às ações que 

versem sobre direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao 

oferecimento insatisfatório de acesso às ações e serviços de saúde: “Art. 

79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade 

por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou 

ao oferecimento insatisfatório de: I - acesso às ações e serviços de 

saúde; (...) Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no 

foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para 

processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a 

competência originária dos Tribunais Superiores.” Com efeito, a pretensão 

ora deduzida se refere à defesa de interesse próprio de idoso, e 

relacionado com a deficiência nas ações e nos serviços de saúde, nos 

termos do art. 79, “caput”, I, do Estatuto do Idoso. Portanto, a competência 

absoluta prevista no art. 80 da referida lei deve ser observada e 

assegurada ao idoso. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 

DO ESTADO - Fornecimento de medicamento a pessoa idosa – Impetrante 

idoso domiciliado em Tiete/SP - Competência absoluta do juízo da Comarca 

de Tiete à luz do artigo 80 c.c. 79, caput, inciso I, do Estatuto do Idoso 

(pessoa idosa e ação relativa a saúde) - AGRAVO NÃO PROVIDO.” 

(TJ-SP 30015335020178260000 SP 3001533-50.2017.8.26.0000, Relator: 

Ponte Neto, Data de Julgamento: 19/03/2018, 8ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 19/03/2018, negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

COMINATÓRIA. MEDICAMENTOS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. 

ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. POSSIBILIDADE DA 

COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO DA AUTORA POR OUTROS MEIOS 

PROBATÓRIOS. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM 

O DOMICÍLIO DA APELANTE NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. REFORMA DA 

SENTENÇA. 01 - A determinação de comprovação do domicílio da autora, 

não envolve somente questões referentes aos requisitos da petição inicial, 

mas também, para que seja possível aferir a competência da unidade 

judiciária, bem assim a legitimidade do Município de Maceió para figurar no 

polo passivo da altercação em tela, isto porque se pleiteia a concessão de 

medicamentos para tratamento de saúde. 02 - No âmbito da 

Municipalidade, a obrigação prestacional de serviço à saúde é a da 

localidade onde a parte reside, não havendo a possibilidade de pleito em 

desfavor de cidade diversa, entendimento este direcionado pelos 

princípios da isonomia e da reserva do possível, posto que a 

responsabilidade do município de prestar atendimento a saúde se restringe 

aos seus próprios munícipes. 03 Havendo nos autos outros elementos que 

indicam a cidade de Maceió como a residência da autora/apelante, 

principalmente a declaração de pobreza que possui presunção de 

veracidade, conforme prescreve o art. 1º da Lei nº 7.115/83, é 

dispensável a juntada de comprovante de residência em seu próprio nome, 

sendo possível a essa o ingresso de demanda em face do Município de 

Maceió para buscar prestação de serviço à saúde. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - APL: 07097416720158020001 

AL 0709741-67.2015.8.02.0001, Relator: Des. Fernando Tourinho de 

Omena Souza, Data de Julgamento: 06/07/2016, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 08/07/2016) A despeito de constar na inicial, bem como na 

conta de energia anexada à inicial (ID n.º 30632655), que a impetrante é 

domiciliada no Município de Pontes e Lacerda, verificou-se, por meio de 

consultas aos sistemas disponíveis a este juízo, como ao da Anoreg, que 

o imóvel “Fazenda Boa Sorte” está matriculado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, assim descrito: “UM 

IMOVEL DE TERRAS RURAL CONST. DE 494,3 HAS DE TERRAS – VILA 

BELA DA SS TRINDADE-MT, FAZENDA BOA SORTE, GLEBA PORTO 

BANANAL IX”. Isto posto, consoante art. 64, §1º, do NCPC, DECLARO a 

incompetência deste juízo para processar o presente mandado de 

segurança, haja vista a incidência do disposto no art. 79, I, e art. 80, 

“caput” do Estatuto do Idoso. INTIME-SE via DJE. Decorrido o prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa destes autos ao Juízo 

da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, 

mediante as baixas e anotações necessárias no setor de distribuição. 

Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DARLY MARIA DA SILVA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001782-42.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

DARLY MARIA DA SILVA MOTA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por DARLY MARIA DA 

SILVA MOTA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de ID n.º 20584096 a 

20584104. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação em ID n.º 

20777713. Laudo pericial anexado em ID n.º 25925164. É o relatório. 

Fundamento e decido. Não subsistem questões preliminares que 

demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passa-se ao saneamento do feito. Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas, DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória. Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, 

considero, em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 
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complementação da prova material/documental anexada nos autos, quanto 

à qualidade de segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a 

produção da prova testemunhal, exclusivamente. Fixo como pontos 

controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente portadora de deficiência 

que a incapacite para o desempenho de atividade laboral; e (II) a condição 

de segurado da parte autora. DESIGNO o dia 2 de junho de 2020, às 

13h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte 

autora, em observância ao disposto no art. 385 do NCPC. INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seu (s) advogado (s), via DJE, bem como o 

requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, 

observados os comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC. EXPEÇA-SE 

o necessário para a profícua realização do ato aprazado. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001249-83.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): BANRISUL - Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul S/A Vistos. SOFIA PEREIRA CHAVES ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra 

BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, aduzindo, 

em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o 

requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por 

isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 24291646, 

o qual impugnou as pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência 

dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido indenizatório 

por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24567346. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27360132, determinou-se a intimação pessoal da autora, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. Em cumprimento a decisão, a autora 

compareceu neste juízo e ratificou as informações constantes do feito, 

conforme certidão de Id: 28293368. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. De proêmio, considerando que a parte 

autora formulou pedido de inversão do ônus probatório na inicial, passo a 

analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do 

Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova “ope judicis” 

e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da 

legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus da prova 

“ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o 

consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante destacar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, na 

medida em que a autora é consumidora final dos serviços oferecidos pela 

fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se 

facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em favor da 

consumidora, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas 

alegações ou no caso de ser ela hipossuficiente. A propósito, verifico que 

a consumidora possui condições técnicas necessárias para demonstrar 

suas alegações, bastando trazer aos autos o extrato bancário a fim de 

comprovar que a falta de recebimento do crédito alegadamente nunca 

contratado. Por tais razões, exsurge a ausência de hipossuficiência 

técnica da parte autora, na relação jurídica processual, inviabilizando-se a 

inversão do ônus da prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus 

probatório ante a ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, 

considerando que não subsistem questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou 

materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, 

portanto, para o seu regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos 

controvertidos: (i) a ausência de contratação do empréstimo consignado 

pela parte autora e o não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada 

pela parte requerida, o dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, 

bem como o nexo de causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, 

ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma a requisição dos 

extratos bancários da autora, por meio do Sistema Bacenjud, em relação à 

conta de nº 0000002003, agência 1457, do Banco Bradesco S/A, no 

período compreendido entre 10 a 18 de novembro de 2018, com intuito de 

comprovar o recebimento do valor de R$ 675,21 (seiscentos e setenta e 

cinco reais e vinte e um centavos), sendo a única prova que se mostra 

imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos 

controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em réplica à 

contestação, por se tratarem de provas inócuas à solução da celeuma. 

Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001250-68.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): BANRISUL - Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul S/A Vistos. SOFIA PEREIRA CHAVES ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra 

BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, aduzindo, 

em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o 

requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por 

isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 24292155, 

o qual impugnou as pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência 

dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido indenizatório 

por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24567363. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27360662, determinou-se a intimação pessoal da autora, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27488144), o qual foi rejeitado no Id: 27870981. Em 
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cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293366. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, 

considerando que a parte autora formulou pedido de inversão do ônus 

probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O 

Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus 

da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo 

inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de 

inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub 

judice”, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes é típica de consumo, na medida em que a autora é consumidora 

final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a solução da lide em 

debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há previsão de inversão 

do ônus da prova em favor da consumidora, o que pode ocorrer na 

hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no caso de ser ela 

hipossuficiente. A propósito, verifico que a consumidora possui condições 

técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, bastando trazer 

aos autos o extrato bancário a fim de comprovar que a falta de 

recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais razões, 

exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, na 

relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da prova. 

Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a ausência de 

hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito saneado, uma 

vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de 

modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular 

desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a ausência de 

contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o não 

recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a expedição de ofício ao Banco Itaú BMG 

Consignado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se 

houve a quitação do contrato de empréstimo sob o nº 578138526 pela 

autora, Sofia Pereira Chaves (CPF: 415.088.661-04), por meio da 

portabilidade, no montante de R$ 5.101,95 (cinco mil, cento e um reais e 

noventa e cinco centavos), apresentando, na oportunidade, documento 

apto a comprovar o alegado. Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em 

réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à solução da 

celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo 

supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001254-08.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

SOFIA PEREIRA CHAVES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 24564801. O réu ofereceu contestação em 

Id: 25150101, alegando, preliminarmente, a conexão e a ausência de 

pretensão resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27362537, 

determinou-se a intimação pessoal da autora, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27484389), o qual foi rejeitado no Id: 27871206. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293357. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, cumpre a este 

Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras ações judiciais 

ajuizadas pela mesma autora contra idêntica instituição financeira, trata-se 

de fato que não passou despercebido, tendo sido as referidas demandas 

judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex officio” da conexão. 

Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias administrativas para a 

solução do problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como 

ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio 

constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). 

Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR 

IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade de anterior 

investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos de resposta 

negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o ingresso em Juízo, 

uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se assegurado 

constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de documentos não 

cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção da Súmula n.º 372 

do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia arbitrada a título de 

honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de 

Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” (TJ-RN - AC: 115261 RN 

2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez Bonifácio (Convocado), Data de 

Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). Por este argumento, RECHAÇO 

a alegação da ausência de pretensão resistida. Lado outro, considerando 

que a autora formulou pedido de inversão do ônus probatório na inicial, 

passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do 

Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova “ope judicis” 

e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da 

legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus da prova 

“ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o 

consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante destacar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, na 

medida em que a autora é consumidora final dos serviços oferecidos pela 

fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se 

facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em favor da 

consumidora, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas 

alegações ou no caso de ser ela hipossuficiente. A propósito, verifico que 

a consumidora possui condições técnicas necessárias para demonstrar 

suas alegações, bastando trazer aos autos o extrato bancário a fim de 

comprovar que a falta de recebimento do crédito alegadamente nunca 

contratado. Por tais razões, exsurge a ausência de hipossuficiência 

técnica da parte autora, na relação jurídica processual, inviabilizando-se a 

inversão do ônus da prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus 
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probatório ante a ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, 

considerando que não subsistem questões preliminares que demandem 

análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou 

materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está preparado, 

portanto, para o seu regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos 

controvertidos: (i) a ausência de contratação do empréstimo consignado 

pela parte autora e o não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada 

pela parte requerida, o dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, 

bem como o nexo de causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, 

ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma a requisição dos 

extratos bancários da autora, por meio do Sistema Bacenjud, em relação à 

conta de nº 200-3, agência 1457, do Banco Bradesco S/A, no período 

compreendido entre 26 de maio a 3 de junho de 2017, com intuito de 

comprovar o recebimento do valor de R$ 3.255,85 (três mil, duzentos e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo a única prova 

que se mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos 

controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em réplica à 

contestação, por se tratarem de provas inócuas à solução da celeuma. 

Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001251-53.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): BANRISUL - Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul S/A Vistos. SOFIA PEREIRA CHAVES ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra 

BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, aduzindo, 

em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o 

requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por 

isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 24292527, 

o qual impugnou as pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência 

dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido indenizatório 

por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24567377. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27360675, determinou-se a intimação pessoal da autora, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27487641), o qual foi rejeitado no Id: 27870984. Em 

cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293365. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, 

considerando que a parte autora formulou pedido de inversão do ônus 

probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O 

Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus 

da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo 

inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de 

inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub 

judice”, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes é típica de consumo, na medida em que a autora é consumidora 

final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a solução da lide em 

debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há previsão de inversão 

do ônus da prova em favor da consumidora, o que pode ocorrer na 

hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no caso de ser ela 

hipossuficiente. A propósito, verifico que a consumidora possui condições 

técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, bastando trazer 

aos autos o extrato bancário a fim de comprovar que a falta de 

recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais razões, 

exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, na 

relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da prova. 

Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a ausência de 

hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito saneado, uma 

vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de 

modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular 

desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a ausência de 

contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o não 

recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a expedição de ofício ao Banco Itaú BMG 

Consignado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se 

houve a quitação do contrato de empréstimo sob o nº 588923530 pela 

autora, Sofia Pereira Chaves (CPF: 415.088.661-04), por meio da 

portabilidade, no montante de R$ 2.502,68 (dois mil, quinhentos e dois 

reais e sessenta e oito centavos), apresentando, na oportunidade, 

documento apto a comprovar o alegado. Por fim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à 

solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Processo Número: 1000022-58.2019.8.11.0013
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000022-58.2019.8.11.0013 AUTORA: 

MARIA APARECIDA DA SILVA NEVES GANHÃES. RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA NEVES 

GANHÃES, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de ID n.º 17249447 a 

17248453. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação em ID n.º 

18364404. Réplica em ID n.º 18553230. Laudo pericial anexado em ID n.º 

25926860. É o relatório. Fundamento e decido. Não subsistem questões 

preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos 

autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos 
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de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passa-se ao saneamento do feito. Portanto, não havendo 

preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. Em relação à questão alusiva às provas a 

serem produzidas, considero, em um primeiro momento, que a prova 

testemunhal se consolida como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a 

integração e complementação da prova material/documental anexada nos 

autos, quanto à qualidade de segurado da parte. Diante desta perspectiva, 

DEFIRO a produção da prova testemunhal, exclusivamente. Fixo como 

pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente portadora de 

deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade laboral; e (II) 

a condição de segurado da parte autora. DESIGNO o dia 2 de junho de 

2020, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que serão colhidas as declarações das 

testemunhas oportunamente arroladas, bem como o depoimento pessoal 

da parte autora, em observância ao disposto no art. 385 do NCPC. 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu (s) advogado (s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, 

observados os comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC. EXPEÇA-SE 

o necessário para a profícua realização do ato aprazado. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001355-45.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ANTONIO FRANCISCO DOS 

SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A., ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico ocorrido em 4 de fevereiro de 2018. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 19697060 - Pág. 1 a Id. 

19697080 - Pág. 1. A contestação se acha encartada em Id, 20591038, 

tendo a demandada, alegado preliminarmente, ser o autor carecedor da 

ação. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido contido na exordial. 

Juntou aos autos os documentos de Id. 20591034 - Pág. 1 a Id. 20591034 - 

Pág. 20. Réplica em Id. 20961462. O feito foi saneado em Id. 21175343, 

oportunidade em que a preliminar foi afastada e se determinou a 

realização de perícia médica. Avaliação médica, em Id. 27777934. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, conveniente registrar que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela 

demandante, mormente pelo boletim de acidente (Id. 19697068), que é 

conclusivo ao afirmar que o demandante se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2018. No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pelo laudo pericial encartado em Id. 27777934. 

Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 

5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no 

que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento 

da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 

de maio de 2007, houve alteração na tarifação das indenizações do 

seguro obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

17/09/2017, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Assim, o laudo pericial constante dos 

autos informado que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é 

de caráter permanente, já que houve a perda funcional em grau de 25% 

(vinte e cinco por cento) da funcionalidade do ombro esquerdo, em 

decorrência do acidente automobilístico. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Desse modo, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 

25% (13.500,00 x 25%) do teto máximo em razão da perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, qual seja, R$ 843,50 (oitocentos e quarenta 

e três reais e cinquenta centavos). Dessa forma, o conjunto probatório 

revela que a parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, 

portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, 

ACOLHO o pedido contido na inicial para CONDENAR a demandada 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A. ao 

pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no valor de R$ 84,37 (oitenta e quatro reais e 

trinta e sete centavos), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC. EXPEÇA-SE certidão de honorários periciais a serem pagos pelo 
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Estado de Mato Grosso. Dou a presente sentença como PUBLICADA com 

a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002776-70.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: TEREZINHA BERNARDO DE OLIVEIRA, ODILIA BERNARDO 

RODRIGUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS TEREZINHA BERNARDO 

DE OLIVEIRA e ODILIA BERNARDO RODRIGUES, ambas qualificadas nos 

autos, ajuizaram a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA contra AZUL LINHAS 

AEREAS, também qualificada. Alegam as autoras que são pessoas 

idosas, e contrataram junto à requerida uma viagem aérea partindo de 

Várzea Grande/MT com destino a Marília/MT. Ocorre que na escala em 

Campinas/SP, foram desembarcadas da aeronave e somente 

prosseguiram na viagem após um atraso de 10 horas. Em decorrência 

desse fato, pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de 

compensação por dado moral. Juntaram os documentos de Id. 22793148 - 

Pág. 1 a Id. 22793680 - Pág. 2. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação em Id. 26471480, rebatendo o mérito da causa de 

pedir. Acostou aos autos documentos de Id. 26471485 - Pág. 1 a Id. 

26471485 - Pág. 12. Instadas a se manifestar, as autoras deixaram 

decorrer “in albis” o prazo do qual dispunham. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifica-se que não existem 

matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de 

vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos 

polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e 

utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é 

possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em 

harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se. Desta maneira, o processo 

comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por envolver 

matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas em 

audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, 

constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e 

não sua faculdade, passar à prolação de sentença. Assim, passo à 

apreciação do pedido. Alegam as autoras que são pessoas idosas, e 

contrataram junto à requerida uma viagem aérea partindo de Várzea 

Grande/MT com destino a Marília/MT. Ocorre que na escala em 

Campinas/SP, foram desembarcadas da aeronave e somente 

prosseguiram na viagem após um atraso de 10 horas. Em decorrência 

disso, alegam que sofreram dano moral passível de compensação 

monetária. D’outra banda, a requerida não refutou a alegação de que 

houve atraso em trecho do voo contratado pelas autoras. Ao contrário, 

confirmou que as autoras contrataram os serviços prestados pela 

companhia aérea, ora requerida, e que o atraso ocorreu por fatos alheios 

à sua vontade, uma vez que a aeronave teve que passar por manutenção 

técnica. Outrossim, alega que tal ocorrência não ensejam dano moral 

indenizável, além de dissertar sobre os critérios para a fixação do valor de 

eventual compensação pecuniária e acerca da incidência de juros. Ocorre 

que o fato de ter ocorrido atraso por força de manutenção à qual a 

aeronave em que viajavam as autoras, não afasta o dever da requerida de 

indenizá-las. Isto porque, a atividade desenvolvida pela requerida está 

sujeita à teoria do risco, segundo a qual quem aufere bônus deve arcar 

com o ônus (ubi emolumentum ibi ônus), independentemente de culpa. De 

acordo com o entendimento de Nader: “pela teoria do risco-proveito, 

responsável pelos prejuízos individuais ou transindividuais é quem se 

beneficia das atividades de risco. Natural que o agente, a favor de quem 

todo um mecanismo é acionado e lhe traz resultados favoráveis, repare os 

danos causados a outrem”. (NADER, Paulo. Curso de direito civil, 

responsabilidade civil, volume VII, Rio de Janeiro: Forense, 2009.) Desta 

maneira, ao alegar que o atraso do voo contratado pelas autoras ocorreu 

devido a problemas mecânicos apresentados pela aeronave, que 

necessitou passar por reparos, a requerida não verteu matéria hábil a 

eximi-la do rever de reparar o dano experimentado pelas autoras, uma vez 

que se trata de risco inerente à atividade-fim por ela desempenhada, 

sujeitando-se, por conseguinte, à responsabilidade objetiva, a teor do art. 

14 da Lei nº. 9.078/1990. Quanto ao prejuízo imaterial provocado às 

autoras em decorrência do atraso do voo, é pacífico em nossos tribunais 

que se trata de dano moral “in re ipsa”, ou seja, que independe de prova 

para haver sua configuração. Nesse sentido, trago à baila a ementa de 

julgados proferidos pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO DE VÔO – ATRASO DE MAIS DE 10 

HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 

(DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONFORMIDADE COM O 

PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a 

configuração de relação de consumo, necessário se faz demonstrar que 

o fornecedor / prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração / 

vantagem para desempenhar a sua atividade. Ao realizar o serviço para 

qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos 

pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. 

Essa responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever 

esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo 

indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. O 

Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade 

objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral é o 

dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu 

patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com 

reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no 

cumprimento de contratos de transporte aéreos. A indenização por dano 

moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 

00084677120148110041 66411/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 14/10/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS 

DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando 

o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de 

atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária 

sua comprovação.” (TJ-MT - APL: 00114579820158110041 20709/2017, 

Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 

28/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2017) 

Reconhecido o dano moral, consistente na falha na prestação dos 

serviços fornecido pela requerida, passa-se à quantificação do montante 

indenizatório devido em prol das autoras. Como se sabe, a moderada e 

sensata fixação dos danos morais se dá através de um juízo prudencial, 

informado pelo grau de culpa do agente, tendo em vista o nível 

socioeconômico das requerentes e, ainda, a situação do requerido, 

devendo o juiz se orientar pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, como a razoabilidade, valendo-se da experiência, do 

bom-senso, sem descurar da realidade da vida e às peculiaridades de 

cada caso. A jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que: “(...) a 

indenização por dano moral tem caráter dúplice, pois tanto visa a punição 
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do agente quanto a compensação pela dor sofrida, porém a reparação 

pecuniária deve guardar relação com o que a vítima poderia proporcionar 

em vida, ou seja, não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco 

inexpressiva” (cf. RT 742/320). Com base nestes parâmetros, afigura-se 

como razoável a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para cada uma das autoras, levando-se em conta, sobretudo, o 

grau da ofensa, sua repercussão no âmbito das lesadas, a intensidade da 

dor e a posição social das partes, bem como as circunstâncias do ato 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço 

para CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AEREAS ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras, a título de 

compensação por dano moral, com correção monetária segundo o 

INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (10 de 

setembro de 2018), a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 

54 do STJ. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque 

no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 25 de novembro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000026-95.2019.8.11.0013 AUTORA: 

VANDA MARTINS PEREIRA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por VANDA MARTINS PEREIRA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e 

documentos de ID n.º 17250918 a 17250933. Citada, a autarquia ré 

ofereceu contestação em ID n.º 18468047. Réplica em ID n.º 19480684. 

Laudo pericial anexado em ID n.º 25926853. É a suma do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão 

sobre o benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é 

um benefício previdenciário pago em decorrência de incapacidade 

temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo 

máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em que o segurado 

dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a recuperação da 

capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios 

previdenciários, cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com 

conhecimentos técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que 

oficiará com órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever 

de guardar equidistância dos interesses em confronto. Os 

esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo pericial, 

auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso concreto os 

exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o segurado, 

serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao 

grau da possível incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo 

pericial de ID n.º 25926853, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade 

parcial e permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial 

não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele 

de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de 

imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontra em situação 

assemelhada à da autora, em consonância com o resultado de perícia 

judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se 

conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido nas razões 

ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. 

A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Além do mais, a condição de 

segurado da autora encontra-se superada, uma vez que a própria 

autarquia já havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o 

qual cessou apenas em decorrência da suposta recuperação dela para o 

desempenho de atividades laborais (“vide” ID n.º 17250927). Trocando em 

miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o benefício 

pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, a autora, dos 

requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de 

segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido deduzido na inicial, para o fim de: a) RESTABELECER o benefício 

de auxílio doença em benefício da parte autora VANDA MARTINS 

PEREIRA, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício, qual seja, 19 de fevereiro de 2018 (ID n.º 17250927). O 
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pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009. b) DETERMINAR 

a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo 

pericial, qual seja, 7 de novembro de 2019 (ID n.º 25926853), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% 

ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009. c) ENCERRAR a 

atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias. EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da autora, se já 

não o tiver sido feito. Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a 

autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 

85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei 

Estadual nº 7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio 

de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados ao ID n.º 18176399 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia 

ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: VANDA MARTINS 

PEREIRA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do 

benefício: 19/02/2018 – ID n.º 17250927; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data da apresentação do laudo pericial: 07/11/2019 - ID n.º 25926853. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001390-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001390-39.2018.8.11.0013. AUTORA: 

CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA MAIA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ proposta por CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA MAIA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à 

inicial procuração e documentos de ID n.º 14189337 a 14190306. Citada, a 

autarquia ré ofereceu contestação (ID n.º 15952526). Réplica em ID n.º 

16131933. Determinada a realização de prova pericial, o laudo foi anexado 

ao ID n.º 26039917. Apenas a parte autora se manifestou quanto ao laudo 

(ID n.º 27486187). É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetida a segurada, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

26039917, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade parcial e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontram em situação assemelhada a da 

parte autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, 

confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se 

conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido nas razões 

ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. 

A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 
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decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Além do mais, a condição de 

segurado da autora, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado 

na contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já 

havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dela para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” ID n.º 14190139, pg. 2). Trocando em 

miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o benefício 

pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, a autora, dos 

requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de 

segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Destarte, considerando que a parte 

autora comprovou os requisitos necessários para a concessão do 

benefício, a implantação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) 

RESTABELECER o benefício de auxílio doença em favor da parte autora 

CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA MAIA, no valor de 91% (noventa e um 

por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data da cessação do benefício (18/10/2017 – ID n.º 14190139, pg. 2). O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial (11/11/2019 - ID n.º 26039917), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR 

a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC. CONFIRMO a tutela de urgência deferida em ID n.º 14459929. 

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados ao ID n.º 14674526 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia 

ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: CONCEIÇÃO PEREIRA DE 

SOUZA MAIA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do 

benefício: 19/10/2017 – ID n.º 14190139, pg. 2; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data da apresentação do laudo pericial: 11/11/2019 - ID n.º 26039917. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001430-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VIEIRA DE SOUZA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001430-84.2019.8.11.0013. AUTORA: 

ROSELY VIEIRA DE SOUZA PRADO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por ROSELY VIEIRA DE SOUZA PRADO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial 

procuração e documentos de ID n.º 19836339 a 19836340. Citada, a 

autarquia ré não ofereceu contestação (ID n.º 21340506). Determinada a 

realização de prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 27751496. 

Apenas a parte autora se manifestou quanto ao laudo (ID n.º 28142494). É 

a suma do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se 

necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário nominado 

como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 

oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar 

quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, salvo 

quando o segurado for insusceptível de recuperação para a atividade 

habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetida a segurada, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

27751496, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade parcial e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 
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valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontram em situação assemelhada a da 

parte autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, 

confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se 

conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido nas razões 

ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. 

A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Quanto à qualidade de segurado, 

observa-se que a última contribuição efetuada pela autora foi no dia 30 de 

setembro de 2017 (ID n.º 19836643), sendo que, o pedido do benefício 

realizado administrativamente foi requerido na data de 30 de outubro de 

2017 (ID n.º 19836340), sendo assim, a condição de segurado da autora 

foi comprovada. Destarte, considerando que a parte autora comprovou os 

requisitos necessários para a concessão do benefício, a implantação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

deduzidos na inicial, para o fim de: a) CONCEDER o benefício de auxílio 

doença em favor da parte autora ROSELY VIEIRA DE SOUZA PRADO, no 

valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do requerimento administrativo 

(30/10/2017 – ID n.º 19836340). O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício 

previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial (30/12/2019 

- ID n.º 27751496), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro 

salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante 

o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito. Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica 

via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados ao ID 

n.º 19852419 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução 

nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao 

Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: ROSELY VIEIRA DE 

SOUZA PRADO; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; data do 

requerimento administrativo: 30/10/2017 – ID n.º 19836340; 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) 

do salário de benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 

30/12/2019 - ID n.º 27751496. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001779-87.2019.8.11.0013
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Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001779-87.2019.8.11.0013. AUTORA: 

MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 
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DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial 

procuração e documentos de ID n.º 20582850 a 20582857. Citada, a 

autarquia ré ofereceu contestação (ID n.º 20777716). Réplica em ID n.º 

21216887. Determinada a realização de prova pericial, o laudo foi anexado 

ao ID n.º 26040588. Apenas a parte autora se manifestou quanto ao laudo 

(ID n.º 26258944). É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação 

para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetida a segurada, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

26040588, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade parcial e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontram em situação assemelhada a da 

parte autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, 

confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se 

conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido nas razões 

ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. 

A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Quanto à qualidade de segurado, 

observa-se que a última contribuição efetuada pela autora foi no dia 3 de 

maio de 2018 (ID n.º 20777716, pg. 26), sendo que, o pedido do benefício 

realizado administrativamente foi requerido na data de 10 de abril de 2019 

(ID n.º 20582857, pg. 3), sendo assim, a condição de segurado da autora 

foi comprovada. Destarte, considerando que a parte autora comprovou os 

requisitos necessários para a concessão do benefício, a implantação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

deduzidos na inicial, para o fim de: a) CONCEDER o benefício de auxílio 

doença em favor da parte autora MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO, no 

valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do requerimento administrativo 

(10/04/2019 – ID n.º 20582857, pg. 3). O pagamento retroativo deve ser 

feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício 

previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial (11/11/2019 

- ID n.º 26040588), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro 

salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados ao ID n.º 20594939 em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário 

por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à parte ré 

não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo 

necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame 

necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO 

CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 

1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de 

benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 
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implantação dos benefícios: nome do segurado: MARIA DAS GRAÇAS 

NASCIMENTO; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data do requerimento 

administrativo: 10/04/2019 – ID n.º 20582857; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data da apresentação do laudo pericial: 11/11/2019 - ID n.º 26040586. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001846-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TEIXEIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001846-52.2019.8.11.0013 AUTOR: 

MILTON TEIXEIRA DE MORAES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por MILTON TEIXEIRA DE MORAES contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial 

procuração e documentos de ID n.º 20742242 a 20742253. Citada, a 

autarquia ré ofereceu contestação em ID n.º 21117945. Réplica em ID n.º 

21864480. Laudo pericial anexado em ID n.º 26040670. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve 

digressão sobre o benefício previdenciário nominado como 

“auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a 

recuperação da capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for 

insusceptível de recuperação para a atividade habitual, caso em que 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, que lhe 

possibilite o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

sendo aposentado por invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos 

termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de 

concessão de benefícios previdenciários, cujo deferimento dependa do 

auxílio de profissional com conhecimentos técnicos específicos, o Juiz 

pode designar um perito, que oficiará com órgão auxiliar do Juízo, sem 

interesse na lide e com o dever de guardar equidistância dos interesses 

em confronto. Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos 

no laudo pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No 

caso concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora. No laudo pericial de ID n.º 26040670, deixou-se consignado nas 

respostas aos quesitos endereçados ao perito que o autor padece de 

incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais. Embora o 

laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontra em situação 

assemelhada ao do autor, em consonância com o resultado de perícia 

judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se 

conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido nas razões 

ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. 

A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Além do mais, a condição de 

segurado do autor encontra-se superada, uma vez que a própria 

autarquia já havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o 

qual cessou apenas em decorrência da suposta recuperação dele para o 

desempenho de atividades laborais (“vide” ID n.º 20742249, pg. 7). 

Trocando em miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o 

benefício pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o 

autor, dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, 

condição de segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. 

A cessação administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, 

apenas decorreu da suposta recuperação do segurado, fato que foi 

afastado por força da perícia judicial realizada nos autos. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de: a) 

RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora MILTON TEIXEIRA DE MORAES, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data da cessação do benefício, qual seja, 11 de janeiro de 2015 (ID n.º 

20742249). O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 

11.960/2009. b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário 

de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial, qual seja, 11 de novembro de 2019 (ID n.º 

26040670), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de 

mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 

11.960/2009. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante 
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o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito. Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica 

via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados ao ID 

n.º 20761502 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução 

nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao 

Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: MILTON TEIXEIRA DE 

MORAES; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do 

benefício: 11/01/2015 – ID n.º 20472259, pg. 7; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data da apresentação do laudo pericial: 11/11/2019 - ID n.º 26040670. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001850-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001850-89.2019.8.11.0013. AUTORA: 

MARIA HELENA SOARES DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos. MARIA HELENA SOARES DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

alegando possuir doença que a incapacita total e permanentemente para o 

desenvolvimento das atividades laborais. Carreou à inicial os documentos 

de ID n.º 20744451 a 20744462. Devidamente citado, o réu apresentou 

contestação (ID n.º 21117943). Réplica ao ID n.º 21864999. A autora foi 

submetida à perícia médica, tendo sido o respectivo laudo juntado ao ID n.º 

27751531. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão 

sobre o benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é 

pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta 

duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a 

cada oportunidade em que o segurado dele necessite, de modo que 

representa a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. O benefício deve cessar quando houver a recuperação da 

capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/1991. Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios 

previdenciários, cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com 

conhecimentos técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que 

oficiará com órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever 

de guardar equidistância dos interesses em confronto. Os 

esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo pericial, 

auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso concreto os 

exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o segurado, 

serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao 

grau da possível incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de ID 

n.º 27751531, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total e 

temporária para as atividades laborais. Nesse aspecto, embora o laudo 

pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade, conforme já mencionado anteriormente. A este 

respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles que se 

encontra em situação assemelhada à da autora, em consonância com o 

resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME COMPLEMENTAR. 

DESNECESSIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. 

VALOR DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS. 1. Não 

ocorre cerceamento de defesa se o autor não logra obter a realização de 

exame complementar, mas o laudo atesta com clareza a existência de 

incapacidade, embora parcial. 2. Os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o 

trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 3. O laudo 

pericial é claro e convincente quanto à existência de incapacidade para a 

atividade habitual do segurado, de forma que foram atendidos os 

requisitos para a concessão do auxílio-doença, que deve ser 

restabelecido desde a data da cessação indevida. 4. Não é devida a 

aposentadoria por invalidez ao segurado que for considerado suscetível 

de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. 5. O valor do 

benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a exemplo do anteriormente 

percebido pelo autor, observando-se o critério legal, nos termos dos arts. 

29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade de comprovação dos 

salários de contribuição, uma vez que estes já estão registrados no CNIS - 

Cadastro Nacional de Informações Sociais. 6. Aplica-se a Lei 11.960/2009 

às parcelas em atraso a partir da sua edição no que tange aos juros de 

mora, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

na Justiça Federal. Em relação à correção monetária, deve ser aplicado o 

INPC por se tratar de matéria previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 

8.213/91 e da ADI 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade parcial 

da Lei 11.960/2009. 7. A fixação da verba honorária em valor fixo nominal 

nem sempre atende ao comando do art. 20 do CPC, ou remunera 

adequadamente os serviços do profissional, devendo, neste caso, ser 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada 

a limitação da base de cálculo recomendada pela Súmula 111 do STJ. 8. 

Apelação parcialmente provida. Remessa oficial a que se dá parcial 

provimento. (TRF1, AC 0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ 

FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016) (sem 

destaque no original) Quanto à qualidade de segurado, observa-se que é 

contribuinte individual (ID n.º 20744452), sendo que o pedido do benefício 

realizado administrativamente foi requerido na data de 11 de novembro de 

2014 (ID n.º 20744452, pg. 2), período em que mantinha sua qualidade de 

segurado, já que sua última contribuição deu-se em 31/01/204. Destarte, 
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considerando que a parte autora comprovou os requisitos necessários 

para a concessão do benefício, a implantação é medida que se impõe. Isto 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na 

inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do 

NCPC, para o fim de CONCEDER o benefício de auxílio-doença à autora 

MARIA HELENA SOARES DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 11 de novembro de 2014 (ID n.º 20744452) e enquanto perdurar a 

incapacidade, devendo ser a autora submetida a nova perícia médica 

realizada em sede administrativa, sob regular processo administrativo, ou 

judicial, que a considere irrecuperável (quando o benefício poderá ser 

convertido em aposentadoria por invalidez) ou habilitada para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta subsistência. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. INDEFIRO, no entanto, o pedido de conversão do 

benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que 

a incapacidade da autora, aferida pericialmente, detém natureza total e 

temporária (“vide” laudo de ID n.º 27751531). Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

tutela antecipada para o fim específico de determinar ao INSS que implante 

o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido feito. Pelo princípio 

da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica 

via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados ao ID 

n.º 20761520 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução 

nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao 

Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: MARIA HELENA 

SOARES DA SILVA; (ii) benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda 

mensal atual: 91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO; (iv) data de início do benefício (DIB): 11 DE NOVEMBRO 

DE 2014; (v) renda mensal inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; 

(vi) data do início do pagamento: NÃO SE APLICA. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002463-12.2019.8.11.0013
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002463-12.2019.8.11.0013. AUTORA: 

IVONETE DA SILVA GOMES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por IVONETE DA SILVA GOMES contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos 

de ID n.º 22077661 a 22077687. Citada, a autarquia ré ofereceu 

contestação (ID n.º 22140799). Réplica em ID n.º 22689577. Determinada a 

realização de prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 27899456. 

Apenas a parte autora se manifestou quanto ao laudo (ID n.º 28417025). É 

a suma do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se 

necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário nominado 

como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 

oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar 

quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, salvo 

quando o segurado for insusceptível de recuperação para a atividade 

habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetida a segurada, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

27899458, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontram em situação assemelhada a da 

parte autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, 

confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

RESTABELECIMENTO.  AUXÍL IO-DOENÇ A .  C O N V E R S Ã O. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA 

O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ABATIMENTO 

VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. Nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante, é 

prescindível a provocação administrativa antes do manejo da via judicial 

nas ações em que se pleiteia benefício previdenciário. Ressalva do 

entendimento pessoal do relator. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 4. Cumpridos o requisito da carência 

e qualidade de segurado: restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 

17.04.1997 a 17.06.1997 - fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e 
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permanente (paciente vítima de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), 

devida a aposentadoria por invalidez a contar da cessação administrativa 

do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à 

Autarquia Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas 

pela via administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância 

com vistas a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa, ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) 

correção monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do 

benefício, nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. 

Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO TRF 

DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”. Além do mais, a condição de segurado da 

autora, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado na 

contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já 

havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dela para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” ID n.º 22077670). Trocando em miúdos, o 

fato de o réu conceder administrativamente o benefício pressupõe o 

atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, a autora, dos requisitos 

necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de segurado, 

tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Destarte, considerando que a parte 

autora comprovou os requisitos necessários para a concessão do 

benefício, a implantação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) 

CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor da parte autora 

IVONETE DA SILVA GOMES, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

requerimento administrativo (14/12/2018 – ID n.º 22077687, pg. 2). O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial (09/01/2020 - ID n.º 27899456), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR 

a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC. CONFIRMO a tutela de urgência deferida em ID n.º 22091546. 

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados ao ID n.º 22091546 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia 

ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: IVONETE DA SILVA 

GOMES; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data do requerimento 

administrativo: 14/12/2018 – ID n.º 22077687, pg. 2; APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de 

benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 09/01/2020 - ID n.º 

27899456. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002652-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO MAZIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA OAB - MT9992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002652-24.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CESAR ROBERTO MAZIERO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. CESAR ROBERTO MAZIERO, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando possuir doença 

que o incapacita total e permanentemente para o desenvolvimento das 

atividades laborais. Carreou à inicial os documentos de ID n.º 16502109 a 

16502128. Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID n.º 

17780937). Réplica ao ID n.º 17864433. O autor foi submetido à perícia 

médica, tendo sido o respectivo laudo juntado ao ID n.º 26040565. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite, de modo que representa a efetivação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O benefício deve 

cessar quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, 

salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação para a atividade 

habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de ID n.º 26040565, 

deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito 

que o autor padece de incapacidade total e temporária para as atividades 

laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o condão de 

vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor probante, 

à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade, conforme já 

mencionado anteriormente. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontra em situação 

assemelhada ao do autor, em consonância com o resultado de perícia 

judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070426/3/2020 Página 240 de 273



Federal da Primeira Região: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 

AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

SEGURADO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO. 

CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS. 1. Não ocorre cerceamento de 

defesa se o autor não logra obter a realização de exame complementar, 

mas o laudo atesta com clareza a existência de incapacidade, embora 

parcial. 2. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 3. O laudo pericial é claro e convincente quanto à 

existência de incapacidade para a atividade habitual do segurado, de 

forma que foram atendidos os requisitos para a concessão do 

auxílio-doença, que deve ser restabelecido desde a data da cessação 

indevida. 4. Não é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que 

for considerado suscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 

8.213/91. 5. O valor do benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a 

exemplo do anteriormente percebido pelo autor, observando-se o critério 

legal, nos termos dos arts. 29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade 

de comprovação dos salários de contribuição, uma vez que estes já estão 

registrados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais. 6. 

Aplica-se a Lei 11.960/2009 às parcelas em atraso a partir da sua edição 

no que tange aos juros de mora, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Em relação à correção 

monetária, deve ser aplicado o INPC por se tratar de matéria 

previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 8.213/91 e da ADI 4.357/DF, 

que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009. 7. A 

fixação da verba honorária em valor fixo nominal nem sempre atende ao 

comando do art. 20 do CPC, ou remunera adequadamente os serviços do 

profissional, devendo, neste caso, ser fixada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, observada a limitação da base de cálculo 

recomendada pela Súmula 111 do STJ. 8. Apelação parcialmente provida. 

Remessa oficial a que se dá parcial provimento. (TRF1, AC 

0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016) (sem destaque no original) Além 

do mais, a condição de segurado do autor encontra-se superada, uma vez 

que a própria autarquia já havia concedido administrativamente o benefício 

pleiteado, o qual cessou apenas em decorrência da suposta recuperação 

dele para o desempenho de atividades laborais (“vide” ID n.º 16502129). 

Trocando em miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o 

benefício pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o 

autor, dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, 

condição de segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. 

A cessação administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, 

apenas decorreu da suposta recuperação do segurado, fato que foi 

afastado por força da perícia judicial realizada nos autos. Isto posto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, o 

fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para 

o fim de RESTABELECER o benefício de auxílio-doença ao autor CESAR 

ROBERTO MAZIERO, devidamente qualificado nos autos, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” 

deverá retroagir à data da cessação do benefício, qual seja, 4 de julho de 

2018 (ID n.º 16502129) e enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser 

o autor submetido a nova perícia médica realizada em sede administrativa, 

sob regular processo administrativo, ou judicial, que o considere 

irrecuperável (quando o benefício poderá ser convertido em 

aposentadoria por invalidez) ou habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta subsistência. O pagamento retroativo deve ser 

feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, 

na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. INDEFIRO, no 

entanto, o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade do autor, aferida 

pericialmente, detém natureza total e temporária (“vide” laudo de ID n.º 

26040565). CONFIRMO a tutela de urgência deferida em ID n.º 16506909. 

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados ao ID n.º 16506909 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia 

ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: CESAR ROBERTO 

MAZIERO; (ii) benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda mensal 

atual: 91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO; (iv) data de início do benefício (DIB): 4 de julho de 2018; 

(v) renda mensal inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) data do 

início do pagamento: NÃO SE APLICA. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e 

Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA CARDOSO OAB - 998.884.241-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001237-69.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

E. C. C. F. REPRESENTANTE: ROSANA PEREIRA CARDOSO REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. COLHA-SE manifestação do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, que oficia no feito na condição de 

fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos para prolação de sentença. PROVIDENCIE-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 25 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIVALDO CARDOSO LITTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

22 de janeiro de 2020 às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIVALDO CARDOSO LITTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1003421-95.2019.8.11.0013 REQUERENTE: JESSIVALDO 

CARDOSO LITTIG REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão 

pela qual deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, 

com condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. 

Declaro prejudicado eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, 

visto que não se trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto 

no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas. P.R.I. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

à Central de Arquivamento e Arrecadação para intimação da parte autora 

para pagamento das custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se 

certidão para cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-42.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1001049-42.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ROSANGELA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDER DE 

LACERDA SILVA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

20/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 25 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA 

PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1002360-05.2019.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 25.691,48 POLO ATIVO: Nome: ANA PAULA ALVES SOUZA Endereço: 

Avenida Américo Mazete, ao lado do n.1427, S/N, ao lado do n.1427, 

CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: CPF/CNPJ 029.145.631-67 

POLO PASSIVO: Nome: DANIELI FERREIRA SILVA Endereço: Avenida 

Joaquim Gomes de Souza, 2473, JARDIM sANTA FÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: CPF/CNPJ 007.604.611-71 DECISÃO Vistos, etc. Uma vez 

citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados” (in Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52), desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em cada 

sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código de 

Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e móveis 

em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, deverá o 

exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, não os 

indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Desde já indefiro, também, a consulta INFOJUD referente 

a pessoas jurídicas, pois a declaração de imposto de renda de pessoa 

jurídica é meramente contábil e não contem relação detalhada dos bens 

que compõem o patrimônio da sociedade, sendo inócua para fins de 

pesquisa de bens para penhora. Feitas as considerações supra, e após 

consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD - Não foi bloqueada 

qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando 

comparada com o valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida 

pelo pagamento das custas da execução, razão pela qual foi determinado 

seu desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi 

constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, e foi lançada restrição para circulação, com fundamento no 

art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o 

cumprimento da ordem judicial. Em virtude do resultado: - Determino a 

expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo 

restringido, no endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio 

como depositário a parte exequente ou a pessoa que este indicar, 

independentemente de termo de compromisso nos autos, devendo o 

veículo ser entregue a este para guarda enquanto durar o processo. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes, na forma da lei. 

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PENHORA, 

REMOÇÃO DO VEÍCULO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-42.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001049-42.2020.8.11.0013. AUTOR: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 

REU: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela 

de urgência para a exclusão/suspensão da inscrição do seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência de negócio 

jurídico entre as partes. Conforme art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados que 

foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, assim 

sendo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar: a) a exclusão 

do nome da parte autora do cadastro de devedores inadimplentes, em 

razão do débito discutido nos autos, se já tiver sido inscrito, no prazo de 

05 (cinco) dias; b) que a parte ré se abstenha de incluir o nome da parte 

autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito 

discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. Tudo sob pena de 

multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 25 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000253-22.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CELIO ABREU DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: JOSE REINA MARIANI SANTOS Vistos, etc. Melhor 

analisando os autos, e em consulta ao RENAJUD (anexo), verifico que 

sobre os veículos recai o gravame da alienação fiduciária. Desse modo, 

reconsidero a decisão anterior e indefiro o pedido de bloqueio, com 

fundamento no art. 7º-A do Decreto-lei 911/69: “Não será aceito bloqueio 

judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste 

Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de 

preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos 

do art. 2º”. Procedi à retirada da restrição nesta data. Desde já indefiro 

pedido de penhora dos direitos da parte executada sobre o respectivo 

contrato, porquanto os contratos de financiamento de veículo em geral não 

geram saldo em favor do devedor e têm duração de até cinco anos, não 

podendo o procedimento executivo se prolongar por tanto tempo no 

Juizado Especial, conforme acima delineado. Intime-se a parte executada 

sobre a penhora de dinheiro realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, 

§3º, do CPC). PONTES E LACERDA, 25 de março de 2020. ELMO LAMOIA 

DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-68.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000226-68.2020.8.11.0013. REQUERENTE: OLIVIO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEDUC Razão assiste à parte 

ré sobre a ilegitimidade passiva da SEDUC, pois é mero órgão do Estado 

de Mato Grosso, porém tal irregularidade processual não acarreta a 

extinção do feito, pois o polo passivo já foi adequado para ESTADO DE 

MATO GROSSO e este apresentou defesa. Rejeito a preliminar. MÉRITO 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (salário, 

13º salário, férias, terço constitucional), como lhe competia, a procedência 

do pedido neste aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico 

o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 
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julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por OLIVIO SOARES DA SILVA 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS e férias e 1/3 (um 

terço) constitucional, de todo o período laborado (27/02/2015 a 

21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, 25 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRES FRANCO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000301-15.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: CLARO S.A. 

EXECUTADO: THAMIRES FRANCO SANTOS Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia de R$ 500,00. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte executada, da quantia bloqueada via 

BACENJUD. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

PATRICIA DABUS BUAZAR AVILA OAB - SP251473 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 
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1000504-74.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EBER DOS SANTOS 

REQUERIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Preliminar Ilegitimidade Passiva Rejeito a preliminar suscitada 

haja vista que a reclamada é responsável pelos motoristas cadastrados 

em seu aplicativo, uma vez observado os direitos do consumidor. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O Requerente alega que contratou junto ao aplicativo da 

reclamada serviço de transporte individual, momento em que teria 

esquecido o aparelho celular no interior do veículo que realizou o trajeto. 

Sustenta que inúmeras foram as tentativas de comunicação com o 

motorista do aplicativo da reclamada, bem como mais de 100 tentativas 

junto ao aplicativo, contudo, sem êxito. No mérito, a reclamada alega que 

não praticou conduta ilícita a ensejar a condenação em danos morais, 

tendo em vista que não possui relação de emprego com os motoristas de 

seu aplicativo, bem como que não há provas nos autos sobre o direito 

constitutivo do autor, qual seja que este teria esquecido um aparelho 

celular de sua propriedade no interior do veículo conforme alegado na 

inicial, motivo pelo qual requer a improcedência da ação. Pois bem. 

Compulsando os autos, vê-se que, o reclamante cumpriu com seu ônus 

probatório, uma vez que apresenta documento capaz de comprovar suas 

alegações, como as inúmeras tentativas de contato com a requerida, 

sendo sua responsabilidade objetiva, entendo que deve responder pelos 

danos causados ao requerente. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca auxilio ao requerente, não se desincumbiu a 

parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor. Entendimento 

dos tribunais: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICATIVO DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. UBER. LEGITIMIDADE 

CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 

2º, 3º, 7º E 14º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O aplicativo 

de transporte individual de passageiros Uber responde pelos prejuízos 

causados pela falha na prestação do serviço causado pelo seu motorista. 

DANOS MATERIAIS. APARELHO CELULAR ESQUECIDO DENTRO DO 

VEÍCULO DE MOTORISTA CONVENIADO. FATOS DEVIDAMENTE 

COMPROVADOS, BEM ASSIM QUE O CONSUMIDOR BUSCOU DIVERSAS 

VEZES CONTATO PARA RECUPERAÇÃO DO SEU BEM. INÉRCIA DO 

MOTORISTA E FALTA DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO APLICATIVO 

PARA RECUPERAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL DEMONSTRADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO GEROU ABALO 

MORAL. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. AUSÊNCIA DE OFENSA 

À HONRA OU PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE 

ABALO ANÍMICO SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. "O ser 

humano está sujeito a situações adversas, diaadia depara-se com 

problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar 

desconforto, decepção ou desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano 

moral, que pressupõe um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem 

da pessoa."(TJ-SC - RI: 03114115920178240023 Capital - Continente 

0311411-59.2017.8.24.0023, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

06/06/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital). Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Ante o exposto, nos termos do art. 344 c.c. art. 487, I, 

ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 2.367,90 (dois mil, 

trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), devidamente 

corrigido até a data do pagamento, a título de indenização por danos 

materiais em favor do Autor, para compensação dos danos sofridos; b) 

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a 

partir desta data (súmula 362 do STJ). Extinguindo o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 25 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002020-61.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

LISBOA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Aduz o Reclamante que ingressou na Policia Militar em 

29/11/2004 e permaneceu na corporação até 06/10/2015, ocasião em que 

ocorreu seu desligamento. Afirma que devido a esse fato, alega fazer jus 

a licença prêmio não gozada, referente a 02 (dois) quinquênios, visando o 

recebimento de licença-prêmio em pecúnia pelo fato de já não ser mais 

pertencente da corporação militar e não ter mais condições de usufruir as 

mesmas, no valor de R$ 24.904,62 (vinte e quatro mil novecentos e quatro 

reais e sessenta e dois centavos). Contudo há de se evidenciar que as 

concessões de Licenças realizadas pelo ente público devem ser 

apreciadas através de Processo Administrativo, ao qual será verificado se 

os requisitos para a concessão de Licença. Considerando que as provas 

acostas pelo Reclamante são unilaterais e não comprovando a real 

permissão alegada, o reclamado está respaldado pelo princípio da 

discricionariedade da Administração Publica, através do exercício do juízo 

e da conveniência e oportunidade, quando os requisitos que ensejam sua 

concessão não são respeitados. O reclamante não comprovou através do 

requerimento administrativo que sua solicitação de conversão e 

recebimento de tal valor foi rejeitado. DISPOSITIVO Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. P.R.I.C. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga
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Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000551-11.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE SALDANHA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000551-11.2018.8.11.0014. Vistos. DETERMINO 

desentranhamento das petições relativas aos embargos à execução 

oferecidos, devendo promover-se sua autuação como procedimento 

incidental apartado e apensado a esta execução principal. Na sequência, 

certifique-se, também, se a parte executada ofereceu garantia ao Juízo, 

condição sine qua non para o recebimento e processamento dos 

embargos. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

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

estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000133-39.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DARWIN DE SOUZA 

PONTES PROCESSO n. 1000133-39.2019.8.11.0014 Valor da causa: R$ 

155.667,51 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

Avenida República do Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: 

PEREIRA COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA-BRASIL, 0, CENTRO, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) executado(s) acima descrito(s) 

para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a 

dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da 

execução, deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos 

executórios: 1. PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), 

tantos quantos bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 

10 e 11, da Lei 6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação 

dos bens penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e 

recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

intimar o cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo 

de 30 (trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do 

depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da 

penhora (art. 16 da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de 

Imóveis competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da 

Lei 6.830/80). Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão 

competente, valendo este como mandado de registro, a quem os 

destinatários deverão das cumprimento independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a 

penhora sob ações, debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou 

direito societário nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a 

sociedade comercial ou junta comercial para o devido registro. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em caso de nomeação de bens à penhora, 

deverá a parte devedora observar as disposições do art. 835 do Código 

de Processo Civil, bem como apresentar documento comprobatório de 

propriedade e inexistência de ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, 

ainda, a parte devedora, comparecer em cartório para assinar o termo de 

penhora e depósito, acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel, no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação 

dos bens pela parte credora, sob pena de a nomeação ser declarada 

ineficaz e de a penhora se efetuar por Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as 

citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. Poxoréu/MT , 25 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000949-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON RIZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MACHADO RIZZATO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MASSAO PAULO WATANABE (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias manifeste-se acerca do laudo pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001240-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS VARASQUIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDAS VARASQUIM (ESPÓLIO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001240-61.2019.811.00033 Vistos, Trata-se de inventário 

dos bens deixados por LEONIDAS VARASQUIM, falecido em 28 de 

novembro de 2019, ajuizado por Leonidas Varasquim Junior, filho do de 

cujus. Decisão (ID 27799671) nomeando o requerente como inventariante, 

na qualidade de descendente do falecido, e determinando sua intimação 

para prestar as primeiras declarações e apresentar escritura pública de 

partilha ou plano de partilha amigável. Termo de Compromisso (Id. 

27874427) assinado. O inventariante compareceu ao feito e requere o 

processamento dos presentes autos como arrolamento sumário e 

requereu a adjudicação dos bens, individualizando-os. Na mesma 

oportunidade, apresentou emenda ao valor da causa, protestando seja 

autorizado o parcelamento das custas remanescente e/ou prazo para 

adimpli-la. (id 29340671). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha delineado nas primeiras declarações, 

apresentado nos autos de arrolamento dos bens deixados por ocasião do 

falecimento de Leonidas Varasquim, atribuindo aos nela contemplados 

seus respectivos quinhões, salvo erros, omissões e ressalvado direitos 

de terceiros e fazendários. Transitada esta em julgado, recolhidas as 

custas e despesas processuais EXPEÇA-SE, conforme o caso, (a) 

formal/certidão de partilha ou carta de adjudicação, e (b) alvarás (se 

requeridos), e (ii) INTIME-SE o fisco (municipal/estadual/união) para 

lançamentos administrativos do imposto de transmissão e dos outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2º do artigo 662 do Código de Processo Civil. Acolho a 

emenda da exordial quanto ao valor atribuído à causa. Retifique-se, 

certificando-se. Em tempo, considerando as dificuldades anunciadas pelo 

inventariante para custar as despesas processuais remanescentes, a 

considerar ser ele o único herdeiro e que ausência de pagamento das 

custas e despesas processuais poderá comprometer a regular tramitação 

do feito, o que não atende aos melhores interesses do inventariante e, 

ainda, que a expedição do alvará para a movimentação de conta bancária 

não esvaziará o feito, porque o presente feito envolve outros bens, defiro 

o levantamento da quantia necessária ao pagamento das despesas 

processuais pendentes, conforme a obrigação assumida pelo 

inventariante, tudo mediante regular prestação de contas nos presentes 

do inventário. Assim, expeça-se alvará para levantamento de valores 

depositados na Conta Corrente nº 61873 -0, de titularidade do de cujus – 

LEONIDAS VARASQUIM, da Cooperativa Sicredi da agência nº 0810 – São 

José do Rio Claro – MT. Após, intime-se o requerente para que promova, 

no prazo de 15 dias, contados a partir da expedição do alvará, o 

pagamento das custas e despesas processuais remanescentes. Custas e 

despesas processuais pela parte autora. Após, nada mais sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

São José do Rio Claro – MT, 23 de março de 2020. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25244 Nr: 2484-91.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JR. GONÇALVES - 

OAB:8787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA F. DE GOES F. DE 

LIMA - OAB:4049

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença, por arbitramento, a envolver o 

imóvel rural objeto da matrícula 3.596 do CRI de São José do Rio Claro/MT, 

interposto por ADRIANA TENIR EGEA DE OLIVIERA WENGRAT contra 

DONATO ODEMIR WENGRAT, ambos qualificados.

Compulsando os autos, possível verificar que a parte exequente foi 

beneficiária da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento, 

cuja benesse não foi revogada, bem como não se tem notícias da 

alteração de sua situação econômica. Assim, estendo a benesse para 

esta fase de cumprimento de sentença.

No mais, observo que, quando do pedido de cumprimento de sentença a 

exequente apresentou parecer mercadológico da área litigiosa (vide fl. 

249/255), cujo laudo não fora questionado pelo executado.

Assim, determino seja o executado intimado para que informe, no prazo de 

15 (quinze) dias, se concorda com laudo apresentado pela parte autora, 

ciente que seu silêncio, decorrido o lapso supra importará em 

concordância

Caso discorde, manifeste-se, no mesmo lapso, a respeito do valor dos 

honorários periciais indicado pelo perito nomeado por este juízo.

Em seguida, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59183 Nr: 867-86.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TELLES DA SILVA, JOAREZ FOELLMER 

RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO PEREIRA DA SILVA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO - OAB:12584/MT, DIEGO LUIZ PASQUALLI - OAB:41932, 

EGBERTO FANTIN - OAB:35225/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNI JOSE ZORZO - 

OAB:41933, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Por todo o exposto, com amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil e 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos 

formulados. Deste modo:1 - Condeno os requeridos ao pagamento, a título 

de dano moral, do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

que devem sofrer juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data 

do sinistro (14/03/2014) e correção monetária pelo INPC, a partir da data 

do arbitramento;2 - Condeno os requeridos ao pagamento o valor de 1/3 

do salário mínimo, cujo pensionamento deverá perdurar até a data que 

Claudinei Telles Prado completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 

o óbito da autora.As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só 

vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, 

com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da 

sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da 

prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo 

INPC, bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 

do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos.As prestações vincendas 

deverão ser pagas mensalmente pelo demandado, atualizadas pelo salário 

mínimo (Súmula 490 do STF).Encaminhe-se ao distribuidor para cálculo das 

referidas custas e despesas processuais.Considerando, que a parte 

autora decaiu em parte mínima de seus pedidos, apenas em relação ao 

quantum devido a título de danos morais e lucros cessantes, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e 

ainda honorários advocatícios à parte autora, no equivalente a 10% sobre 

o valor da condenação. Malgrado o argumento da seguradora requerida 

de que não deveria sofrer condenação no que concerne aos honorários 

sucumbenciais, ao analisar a contestação apresentada (fl. 319/331), 

verifico que dentre os pedidos estava a improcedência da ação da autora, 

portanto, não prospera a afirmação de que não teria resistido a ação, 

sendo mister sua condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65380 Nr: 1860-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TURISMO LTDA, OSMAR NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro, por hora, a diligência pleiteada às f. 113 já que a parte autora não 

aportou aos autos negativas cartorárias na obtenção do objeto requerido.

Intime-se a parte exequente para impulso do feito, em 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19030 Nr: 803-57.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PIAMOLINI BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Intimo a parte autora para que tome ciência do retorno dos autos da 

instância superior e requeira o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51192 Nr: 335-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO N.º: 335-83.2013.811.0033

CÓDIGO: 51192

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS

DESPACHO

Visto.

Considerando que o douto representante ministerial estará em usufruto de 

férias regulares na data prevista para realização da Sessão de 

Julgamento preteritamente designada nos autos supra, dada à 

imprescindibilidade de sua presença, redesigno o ato para o dia 

27/05/2020, às 08h30.

Intimem-se.

São José do Rio Claro-MT, 11 de fevereiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 89890 Nr: 2434-16.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS, AVDL, DMVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃOJULIENY MARIA DA SILVA, ALEXANDRE 

VALERIANO DE LIMA e DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA, 

interpuseram embargos de declaração em face da sentença de fls. 

261/274 alegando que esta foi omissa ao deixar de deliberar sobre o 

pedido realizado pela defesa no bojo das alegações finais.Aduzido que 

fora pleiteado que fosse carreado ao feito cópia do procedimento 

administrativo que determinou que os investigadores de polícia 

realizassem campanas e fotografassem possíveis locais considerados 

como ponto de venda de drogas.É o resumo do necessário.Decido.Por 

serem tempestivos, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, 

conheço os embargos.[...] Ocorre que a diligência requerida pela defesa 

não interfere no julgamento da causa. Inobstante frisar que os relatórios 

incluídos no feito consubstanciaram o pedido de busca e apreensão, cujo 

procedimento encontrava-se a disposição da defesa.Demais disso, 

consabido que a autoridade policial não se submete as determinações 

judiciais para realizar investigações visando coibir e descortinar eventuais 

crimes, diante do princípio da oficiosidade. Assim, diante de notícia de 

possíveis crimes é seu dever realizar as diligências necessárias para 

descortina-lo e, assim instruir o procedimento investigatório 

competente.Posto isto, nos termos do art. 619 do CPP, acolho os 

presentes para suprir a omissão, assim o fazendo para indeferir o pedido 

da defesa no sentido de que seja carreado ao feito eventual procedimento 

administrativo que determinou a realização de campanas e retiradas de 

fotografias de possível ponto de venda de droga, posto que despiciente, já 

que o inquérito policial e, ainda, o processo de busca e apreensão, em que 

consta os relatórios mencionados pelos embargantes, encontravam-se à 

disposição dos réus.No mais, mantida a sentença nos termos que se 

encontra lançada. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 83178 Nr: 2762-77.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, o que faço para determinar o prosseguimento da execução, 

diante da ausência de quaisquer abusividades na composição do saldo 

devedor e nos juros remuneratórios.Pela sucumbência, condeno o 

embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço, os quais mantenho suspensos a cobrança em razão 

de terem eles litigado sob o pálio da justiça gratuita.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta para os autos da execução, desapensando-se 

e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro/MT, 24 de março de 2020.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 295-72.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Vistos,

 Defiro os pleitos de fl. 162/163 e 178/179.

Assim, antes de prosseguir com os atos de expropriação do bem 

penhorado, determino:

a) Seja expedida carta precatória a Comarca de Nova Mutum/MT, visando 

seja realizada a citação do executado Joacir Renan de Azevedo 

(endereço declinado às fl. 17);

b) Seja expedida carta precatória a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

solicitando seja realizada a intimação de Clovis Canova, coproprietário da 

área penhorada, acerca da penhora e avaliação do imóvel (endereço 

declinado às fl. 17);

c) Seja intimada a Cooperlucas, endereço que deverá ser declinado pelo 

credor no prazo de 10 (dez) dias, acerca do praceamento do bem 

penhorado, assim como eventuais credor com garantia; e

d) Seja carreado ao feito cópia atualizada da matrícula do imóvel.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-66.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAZETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETI PEREIRA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000356-66.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Especifiquem 

os litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio Claro, datado e 

assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001028-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ (REU)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça através de guia 

emitida no Site do Tribunal de Justiça>Emissão de Guias Online, conforme 

artigo 716-D da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça - Foro Judicial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-32.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000162-32.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer Vistos etc. 1. Junte-se a 

Secretaria o termo de sessão de mediação/conciliação. 2. Especifiquem os 

litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio Claro, datado e 

assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000036-45.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BALLIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000036-45.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Produção 

Antecipada de Provas Requerente: João Paulo Ballin Rodrigues 

Requerido(a/s): Coperlira Agronegócios Ltda. - EPP Vistos etc. 1. 

Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes para, querendo, 

manifestarem sobre o laudo pericial (Id. 30412731, 30417864, 30417866 e 

30417867) no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000569-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO PRIMO MOCELLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDENI LUCAS LOCKS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000569-72.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Indenização por 

Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes Vistos etc. 1. Especifiquem os 

litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio Claro, datado e 

assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000002-70.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DE SOUZA BATISTA (AUTOR(A))

ANGELITA MARIA FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LUIS FELIPE LARA DE SOUZA PROCESSO n. 

1000002-70.2020.8.11.0033 Valor da causa: R$ 42.976,74 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

EUGENIO DE SOUZA BATISTA Endereço: Rua paraná, 112, centro, SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 Nome: ANGELITA MARIA 

FERREIRA BATISTA Endereço: PARANA, 112, 112, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: Nome: IMCOL 

IMOVEIS COLONIZACAO LTDA Endereço: Av. Argentina, 636, centro, 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DOS REUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS, dos termos da ação consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 20 (VINTE) dias, 

apresentarem CONTESTAÇÃO, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:" AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face da empresa colonizadora, 

IMCOL – IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, de um lote urbano, nº 13, da 

quadra 48, com área de 600m2, situado no loteamento denominado São 

José do Rio Claro, nesta cidade de São José do Rio Claro, MT, adquirido 

pelo autor, nos idos de 1988, de forma verbal, de um amigo seu de 

serviço, conhecido por Daniel; Na época da aquisição, sobre o imóvel não 

existia nenhuma benfeitoria, e o requerente desde então deu continuidade 

na mantença da posse sobre o referido imóvel." DECISÃO: "Vistos etc. 1. 

Defiro o benefício processual da gratuidade da justiça à parte autora, 

considerada a documentação agregada aos autos. 2. Defiro a emenda à 
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petição inicial de Id. 29133902, para efeito de incluir, no polo ativo da ação, 

a Sra. Angelita Maria Ferreira Batista. 3. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Inclua-se eletronicamente Angelita Maria Ferreira Batista 

igualmente como Requerente. b) Citem-se por edital os réus ausentes, 

incertos e desconhecidos, para, querendo, oferecer contestação, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da primeira publicação (art. 257, III, 

e 259, I, ambos do CPC). c) Citem-se, pessoalmente, os confinantes (CPC, 

art. 246, § 3º), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

integrarem a relação processual. d) Citem-se, por edital, com o prazo de 

20 dias úteis, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (arts. 

257, III, e 259, I, ambos do CPC). e) Oficiem-se aos representantes judiciais 

da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de São José do Rio 

Claro/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data 

de juntada aos autos do aviso de recebimento, manifestem interesse na 

causa, a qual envolve o imóvel objeto da lide. f) Abra-se vistas dos autos 

ao Ministério Público, por se tratar de matéria de interesse social (art. 178, 

I, do CPC). g) Devidamente cumpridos os itens supra e juntadas todas as 

informações, tornem os autos conclusos para providências necessárias. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ADRIANA DE SOUZA, digitei. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 25 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001136-69.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR GOMES COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ELIAS BICHARA OAB - RO6905 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE SOUZA COSTA OAB - RO8656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO VALDOMIRO LACHOVICZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1001136-69.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Mandado de 

Segurança Impetrante: Delmar Gomes Costa Impetrado: Prefeito do 

Município de São José do Rio Claro Vistos etc. 1. Trata-se de Mandado de 

Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DELMAR GOMES COSTA 

contra ato acoimado de ilegal praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, consistente na não nomeação para o 

cargo de médico pelo qual foi aprovada em concurso público. O 

Impetrante, na parte que importa, assim sumariou a questão fática: “O 

Impetrante prestou concurso público para Servidor de Nível Superior, 

cargo de Médico Clínico Geral, Concurso Público para Preenchimento de 

Vagas do quadro de pessoal permanente do Município de São José do Rio 

Claro, EDITAL Nº 01 /2015, de 20 de ABRIL de 2015. O concurso foi 

executado pela ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, 

CURSOS E PÓS -GRADUAÇÃO EPP LTDA. Segundo o item 19. 1 do Edital 

do concurso, o prazo de validade esgotar-se- á em 2 (dois) anos, a contar 

da data de publicação da homologação de seu resultado, prorrogável, 1 

(uma) vez, por igual período. O Impetrante realizou a inscrição no certame 

para o cargo de médico clinico geral, para o município de São José do Rio 

Claro em que tinha previsão de TRÊS vagas. Por seu turno, o resultado 

final do concurso público se deu com o Edital Complementar n° 021/2015 

de 18 de AGOSTO de 2015, no qual o Impetrante logrou êxito, ficando 

assim classificado em 2ª lugar, para o aludido cargo, conforme ANEXO 01 

DO EDITAL COMPLEMENTAR - RESULTADO FINAL CONCURSO 001/2015. 

Ocorre que expirou o prazo e até a presente data, o Impetrante não foi 

convocado para ingressar no cargo de médico clínico geral, para cidade 

de São José do Rio Claro, sendo que há no referido concurso à oferta de 

três vaga para ampla concorrência, conforme ANEXO I – QUADRO DE 

CARGOS do EDITAL N° 01/2015, de 20 de ABRIL de 2015. Insta mencionar 

que, o prazo do concurso se encerrou no dia 01 de SETEMBRO de 2019, 

sendo que o Impetrante adquiriu o direito líquido e certo no momento em 

que foi aprovado e classificado no referido certame dentro do número de 

vagas ofertadas no EDITAL Nº 01/2015, de 1º de ABRIL de 2015, inclusive 

quando da publicação do Edital de Homologação Concurso Público n.º 

01/2015, por meio do EDITAL COMPLEMENTAR 021/2015, de 18 de Agosto 

de 2015. Oportuno esclarecer que, o impetrante na expectativa de ser 

chamado, visualizava diariamente o Diário de Justiça na espera de sua 

convocação, o que não aconteceu. É cediço que o Impetrante teve um 

custo financeiro para participar do referido certame, além do que deve ser 

considerado, principalmente, que o fato de não ter sido convocado trouxe 

transtorno psicológico, visto que a ansiedade, pela busca cotidiana no 

Diário Oficial do Estado, na expectativa de que seu nome estivesse na lista 

de convocados. Assim, tendo em vista a morosidade por conta da 

Administração Pública usando de forma excessiva seu poder 

discricionário e para assegurar o seu direito líquido e certo, o impetrante 

requer seja determinada judicialmente sua convocação e nomeação.” (Id. 

26091761 – Págs. 1/2) (destaques, grifos e negritos no original). Alega, 

em suma, que a omissão do Impetrado em lhe nomear atenta contra a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de 

repercussão geral, no RE 598.099, porque fora aprovado dentro do 

número de vagas previstas no edital e o concurso já se findou sem que 

tenha havido sua nomeação e posse. Alega, mais, que as restrições 

sobre despesas com pessoal inscritas na Lei de Responsabilidade Fiscal 

não podem servir de empecilho para impedir a nomeação, na via judicial, 

bem como que, desde a homologação do certame, tem havido nomeação 

de diversos cargos em comissão e de outros candidatos aprovados fora 

do número de vagas. Requereu, liminar e meritoriamente, seja a autoridade 

coatora obrigada a lhe nomear e dar posse no cargo de médico clínico 

geral. Despacho (Id. 26143028) ordena a notificação da autoridade 

coatora para prestar informações prévias. Embora intimado (Id. 

29534075), o Impetrado não apresentou informações prévias (Id. 

29822774). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 3. A concessão 

liminar da ordem mandamental pressupõe, cumulativamente, (i) fundamento 

relevante da impetração, e (ii) ineficácia da medida acaso concedida 

apenas ao final (Lei nº 12.016/2009, artigo 7º, inciso III), bem como (iii) a 

não ocorrência da vedação legal inscrita no § 2º do artigo 7º daquele 

diploma legal [medida liminar que tenha por objeto (a) a compensação de 

créditos tributários, (b) a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, (c) a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e 

(d) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento 

de qualquer natureza]. Em um juízo de sumária cognição, típico desta 

quadra processual, enxergo a presença (cumulada) dos requisitos legais 
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inscritos no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Conforme relatado, 

objetiva o Impetrante seja a autoridade coatora obrigada a lhe nomear e 

dar posse para o cargo de médico clínico geral pelo qual foi aprovado em 

concurso público, em suma, porque fora aprovado dentro do número de 

vagas e a Administração Pública Municipal não preencheu o cargo. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 

598.099/MS, submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou 

orientação no sentido de haver direito à nomeação em relação àqueles 

candidatos aprovados dentro do número de vagas, salvo situações 

excepcionalíssimas devidamente demonstradas: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito 

incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas 

do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e 

incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de 

Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de 

proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de 

concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para 

o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela 

impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento 

segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem 

se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no 

Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às 

normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de 

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento 

da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar 

pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de 

respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. 

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE 

PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública 

tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas 

previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de 

situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, 

devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode 

ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa 

da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o 

excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da 

Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja 

dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais 

fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser 

necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) 

Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias 

extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) 

Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser 

extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou 

mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) 

Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do 

dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a 

Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não 

existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação 

excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato 

aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, 

dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA 

NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, 

na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, 

reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do 

concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso 

reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso 

público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, 

permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de 

organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais 

que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento 

de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação 

da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas 

que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé 

e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio 

constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público 

assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a 

efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, 

isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à 

nomeação representa também uma garantia fundamental da plena 

efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO 

AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT 

VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) Lendo-se 

atentamente esse vinculante precedente, nota-se que as balizas definidas 

pelo Supremo Tribunal Federal “para justificar o excepcionalíssimo não 

cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é 

necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes 

características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de 

uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à 

publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação 

deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à 

época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, 

implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade 

de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução 

drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve 

ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente 

pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios 

menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível”. 

Logo, a recusa da Administração Pública somente será justificável quando 

obrigatoriamente lastrear-se nesses quatro fundamentos, o que não 

ocorreu na espécie, já que a Administração Pública Municipal, embora 

instada a tanto, sequer apresentou informações prévias a respeito da não 

nomeação do Impetrante. Compulsando os autos, constata-se que o 

concurso pelo qual o Impetrante foi aprovado previa a nomeação de 3 

(três) médicos clínico geral, mais cadastro de reserva (Id. 26091773 – 

Pág. 19), tendo o Impetrante sido classificado em 2º (segundo) lugar (Id. 

26091771 – Pág. 9), e o Impetrado nomeado unicamente o primeiro 

colocado (Id. 26091770 – Pág. 2). Assim, por estar dentro do número 

inicial de vagas, pode pleitear sua nomeação. Ademais, o Impetrante 

comprovou não somente que não fora convocado durante o prazo de 

validade do certame, como, por igual, que o concurso se findou em 

2-9-2019, sem que tenha havido sua nomeação, por isso, ingressou com o 

presente mandamus em 12-11-2019. Essas situações que venho de expor 

comprovam, a um só tempo, o fundamento relevante da impetração (fumus 

boni iuris) e a ineficácia da medida acaso concedida apenas ao final 

(periculum in mora). Saliente-se, por oportuno, que a concessão liminar da 

ordem mandamental, da forma como requestada, não contrasta com a 

vedação legal inscrita no artigo 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, a teor da 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “EMENTA AGRAVO 

INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – PRAZO DE 

VALIDADE EXPIRADO — DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A 

NOMEAÇÃO E POSSE — CONCESSÃO DE LIMINAR PARA FINS DE 

IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI N. 9.494/97 - INAPLICABILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 

8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de 

tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de 

vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor 

busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua 

aprovação no concurso público. 2 - O prazo de validade do concurso 

público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 3 - 

Transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo 

da Impetrante, ora Agravada, à imediata nomeação no cargo para o qual 

foi aprovada.” (N.U 1016811-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA 
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RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (grifei e negritei). 3. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 

CONCEDO LIMINARMENTE A ORDEM MANDAMENTAL pretendida, para 

determinar ao Impetrado que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie e dê 

posse ao Impetrante no cargo de médico clínico geral do Município de São 

José do Rio Claro/MT. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora do 

inteiro teor desta decisão, enviando-lhe cópia da petição inicial, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste, querendo, outras 

informações (Lei 12.016/09, art. 7º, I). Cientifique-se o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, 

ingresse no feito (Lei 12.016/09, art. 7º, II). Findo o prazo de 10 dias, vindo 

ou não as informações da autoridade impetrada, abra-se vista dos autos 

ao Ministério Público e, após, retornem os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se, com urgência, pelo oficial de justiça plantonista, porque o 

cumprimento do ato se insere na exceção prevista no art. 5º, da 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 [medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus)], já que ato 

processual necessário à preservação de direito. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000002-70.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO DE SOUZA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº: 1000002-70.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Usucapião 

Extraordinário Requerente: Eugênio de Souza Batista Angelita Maria 

Ferreira Batista Requerido: IMCOL – Imóveis e Colonização Ltda 

Confrontantes: Roseli Silva Marques Gélida Samara Ferreira Batista Vistos 

etc. 1. Defiro o benefício processual da gratuidade da justiça à parte 

autora, considerada a documentação agregada aos autos. 2. Defiro a 

emenda à petição inicial de Id. 29133902, para efeito de incluir, no polo 

ativo da ação, a Sra. Angelita Maria Ferreira Batista. 3. Cumpra a 

Secretaria as seguintes providências: a) Inclua-se eletronicamente 

Angelita Maria Ferreira Batista igualmente como Requerente. b) Citem-se 

por edital os réus ausentes, incertos e desconhecidos, para, querendo, 

oferecer contestação, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da 

primeira publicação (art. 257, III, e 259, I, ambos do CPC). c) Citem-se, 

pessoalmente, os confinantes (CPC, art. 246, § 3º), para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, integrarem a relação processual. d) 

Citem-se, por edital, com o prazo de 20 dias úteis, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (arts. 257, III, e 259, I, ambos do 

CPC). e) Oficiem-se aos representantes judiciais da União, do Estado de 

Mato Grosso e do Município de São José do Rio Claro/MT, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de juntada aos autos do 

aviso de recebimento, manifestem interesse na causa, a qual envolve o 

imóvel objeto da lide. f) Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, por 

se tratar de matéria de interesse social (art. 178, I, do CPC). g) 

Devidamente cumpridos os itens supra e juntadas todas as informações, 

tornem os autos conclusos para providências necessárias. São José do 

Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-77.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE SILVA SANTOS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000062-77.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Indenizatória 

Requerente: Jociane Silva Santos Bispo Requerido: Estado de Mato 

Grosso Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA em que se 

objetiva (i) seja reconhecida a estabilidade provisória da autora, 

condenando-se o réu ao pagamento substitutivo da estabilidade provisória 

de 5 (cinco) meses de salário, mais as verbas que seriam devidas no 

período e recolhimento da contribuição previdenciária, bem como 

indenização substitutiva do salário-maternidade de 180 (cento oitenta) 

dias, e (ii) seja o réu condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais. Contestação (Id. 

20501955). Preliminarmente, suscita a incompetência da justiça comum 

para processar e julgar a ação, porque inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, atraindo-se a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública Estadual. Meritoriamente, reconhece que a autora faz jus, 

unicamente, à licença maternidade de 180 dias, e que inexistem danos 

morais a serem compensados. Pede, por isso, ao final, sejam julgados 

improcedentes os pedidos de pagamento de indenização substitutiva da 

estabilidade provisória até cinco meses após o parto e o pedido de 

pagamento de indenização por danos morais. Impugnação à Contestação 

(Id. 20889535). Ordenada a especificação de outras provas (Id. 

25144916), a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 

25254425), ao passo a parte ré disse não ter provas a produzir, 

requerendo seja apreciada a preliminar de incompetência do juízo (Id. 

25698797). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. A Lei 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios, prescreve, em seus artigos 2º e 5º, que: “Art. 2 É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1 Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2 Quando a pretensão 

versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado 

Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais 

parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste 

artigo. § 3 (VETADO) § 4 No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. “Art. 5 Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

Infere-se da leitura desses preceitos legais, que aos Juizados Estaduais 

da Fazenda Pública compete processar e julgar as causas, de até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos, em que os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios, bem como suas respectivas autarquias, fundações ou 

empresas públicas ostentem a condição de réus. Por sua vez, a Lei 

12.153/2009, em seu art. 2º, § 4º, estabelece que “No foro em onde 

estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência 

é absoluta.”. Melhor explicando: uma causa intentada em face de Estados, 

Distrito Federal, Municípios ou autarquias, fundações e empresas públicas 

a eles vinculadas, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, 

há de ser proposta (obrigatoriamente) perante o Juizado Estadual da 

Fazenda Pública, a não ser que ostente complexidade ou que esteja 

inserida numa das hipóteses previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Pois bem. Esta demanda diz respeito à ação indenizatória 

decorrente de estabilidade provisória intentada em face do Estado de Mato 

Grosso, cujo valor não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, 

tampouco apresenta complexidade. Causa essa que foi ajuizada após a 

implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que 

não se insere nas exceções previstas no § 1º do artigo 2º da Lei 

12.153/2009. Destarte, considerando que o valor pleiteado nesta demanda 

não excede a 60 (sessenta) salários mínimos e que a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, a teor do artigo 2º, § 4º, 

da Lei 12.153/2009, esta unidade judiciária é absolutamente incompetente 

para apreciar e julgar a demanda. A propósito, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas – IRDR nº 85560/2016, vaticinou o entendimento de 
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que as causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos 

são da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de 

direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido 

formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n. 

12.153/2009.” (IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO 

DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 

10/12/2018) (sem grifos e negritos no original). 3. Ante o exposto, 

ACOLHO a preliminar de incompetência do juízo suscitada na Contestação 

para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª Vara Criminal 

e Cível da Comarca de São José do Rio Claro para processar e julgar a 

ação. Determino, após a preclusão desta decisão, a remessa do feito para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, a teor do art. 64, § 

3º, do CPC. Intimem-se. Preclusa a via recursal, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000057-21.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA GARCIA BRIANTI (IMPETRANTE)

MARCOS ROBERTO BRIANTI (IMPETRANTE)

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (IMPETRANTE)

RODOPEM AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

(IMPETRADO)

HERALDO KIEFER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE BUSS KIEFER OAB - MT23065/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000057-21.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Mandado de 

Segurança Impetrante: Delmar Gomes Costa Impetrado: Prefeito do 

Município de São José do Rio Claro Vistos etc. 1. Trata-se de Mandado de 

Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI, MARCOS ROBERTO BRIANTI e RODOPEM 

AGROPECUÁRIA LTDA contra ato acoimado de ilegal e arbitrário praticado 

pelo OFICIAL REGISTRADOR DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO/MT. Os Impetrantes, na parte que importa, assim sumariaram a 

questão fática: “Os Impetrantes constituíram uma sociedade empresária 

cujo objetivo social é ‘A SOCIEDADE TERÁ POR OBJETO SOCIAL A 

CRIACAO DE BOVINOS E CULTIVO DE MILHO E SOJA.’ (DOC. 02 ), ou 

seja, ser uma empresa voltada a atividades relacionadas a agropecuária. 

Quando da constituição da empresa, RODOPEM AGROPECUÁRIA LTDA, 

os sócios integralizaram o capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

em moeda corrente. Posteriormente, logo após a abertura da empresa, 

através da primeira e segunda alteração contratual foram integralizados 

na empresa dois imóveis pertencentes a comarca de São José do Rio 

Claro/MT mediante a subscrição e integralização de propriedades, 

conforme se depreende dos documentos de alteração contratual da 

mesma, levando a registro junto à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso – JUCEMAT, conforme se depreende das cópias das alterações 

do contrato social em anexo. (DOC. 03 E 04) Em assim sendo, pelo fato da 

empresa não ter como objeto social o arrendamento mercantil de imóvel, 

aluguel de imóveis ou compra e venda de imóveis, conforme artigo 156 da 

Constituição Federal, o ato é livre – imune – da cobrança de ITBI, conforme 

se vê abaixo: (…) Destarte, no caminho correto da lei e da jurisprudência, 

após requerimento administrativo, a Prefeitura de São José do Rio 

Claro/MT, concedeu a empresa certidão de isenção de ITBI, para os dois 

imóveis integralizados (DOC. 05). Porém, ao levar os referidos contratos 

de constituição e posteriores alterações contratuais a registro junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, para a 

transferência d a propriedade, na data de 07/10/2019 (DOC. 06) foi a 

Impetrante surpreendida com a exigência de explicações quanto aos 

valores declarados para os imóveis no ato da integralização no contrato 

social, senão vejamos: (…) A irresignação da serventia extrajudicial de 

São José do Rio Claro/MT fora no sentido de que o imóvel de matrícula nº 

3.675 do Primeiro Ofício de São José do Rio Claro/MT constava no contrato 

social pelo valor de R$ 6.294,00 (seis mil duzentos e noventa e quatro 

reais) (DOC. 03 E 04) e na certidão de isenção da prefeitura constava o 

valor venal de R$ 285.516,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e 

dezesseis reais). Todavia, no intuito de explicar as razões da diferença e 

da legalidade e possibilidade de existência destas, os Impetrantes 

devidamente apresentaram as razões ao cartório de São José do Rio 

Claro/MT na data de 09/10/2019, conforme se vê por e -mail (DOC. 07). 

Entretanto, no dia 30/10/2019, a serventia extrajudicial de Registro de 

Imóveis de São José do Rio Claro/MT, mesmo após as explicações da 

diferença de valores do imóvel entre a certidão de isenção da prefeitura e 

o contrato social da empresa, se negou (DOC. 08 ) a realizar o registro se 

não fosse alterado o valor do imóvel no contrato social, para corresponder 

ao valor do imóvel informado por certidão da prefeitura, senão vejamos: 

(…) Veja-se que desta forma, o oficial registrador tornou o ato arbitrário, 

pois o mesmo pretende que a empresa estipule valor para o imóvel que 

nem por força de lei há obrigação, razão pela qual o ato é manifestamente 

ilegal, conforme abaixo passará a demonstrar. Outrossim, sequer houve 

fundamentação do ato, já que está desamparado de viés legal.” (Id. 

28331646 – Págs. 2/6) (grifos, negritos e destaques no original). Alegam, 

em suma, que a exigência do oficial registrador viola o art. 23, da Lei 

9.249/1995, porque o valor dos imóveis integralizados pela pessoa física 

na pessoa jurídica podem ser feitos pelo valor histórico, constante na 

declaração de bens, ou pelo valor da aquisição. Dizem, mais, que a 

integralização do imóvel pelo valor do mercado estará, de forma 

transversa, obrigando o contribuinte a recolher imposto que sequer o 

próprio legislador obrigou. Argumentam, outrossim, que a empresa é imune 

ao recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) nas 

integralizações de imóveis, conforme art. 155, § 2, I, da Constituição 

Federal, e art. 36, I, do Código de Tributário Nacional, restando, inclusive, 

reconhecido administrativamente pelo Município de São José do Rio 

Claro/MT, logo, inexistirá prejuízo ao erário municipal em se procedendo ao 

registro da integralização do imóvel pelo valor constante da declaração de 

bens. Requereram, liminar e meritoriamente, seja a autoridade coatora 

obrigada a proceder a transferência do imóvel objeto da matrícula 3.675, 

sem a necessidade de se aumentar o valor do imóvel no contrato social. 

Despacho (Id. 28388680) ordena a notificação da autoridade coatora para 

prestar informações prévias. Informações Prévias (Id. 29321480). É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 3. A concessão liminar da 

ordem mandamental pressupõe, cumulativamente, (i) fundamento relevante 

da impetração, e (ii) ineficácia da medida acaso concedida apenas ao final 

(Lei nº 12.016/2009, artigo 7º, inciso III), bem como (iii) a não ocorrência da 

vedação legal inscrita no § 2º do artigo 7º daquele diploma legal [medida 

liminar que tenha por objeto (a) a compensação de créditos tributários, (b) 

a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, (c) a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e (d) a concessão 

de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza]. Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra 

processual, não enxergo a presença (cumulada) dos requisitos legais 

inscritos no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. A recusa do 

Impetrado em realizar o registro da integralização do imóvel objeto da 

matrícula 3.675 para a pessoa jurídica Rodopem Agropecuária Ltda, um 

dos Impetrantes, deu-se, resumidamente, porque o valor constante na guia 

de isenção do ITBI [R$ 285.516,00] é muito diferente do valor informado 

para fins de integralização de capital, orçado em R$ 6.294,00 [Id. 

28331665]. Na ótica dos Impetrantes, essa recusa é ilegal e arbitrária, em 

suma, porque a legislação pátria faculta que o valor dos imóveis 

integralizados pela pessoa física na pessoa jurídica podem ser feitos pelo 

valor histórico, constante na declaração de bens, ou pelo valor da 

aquisição. Pois bem. Não se desconhece que tanto o Código Tributário 
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Nacional (art. 36, I, e art. 37), quanto a Constituição Federal de 1.988 (art. 

156, § 2º, I), testificam imunidade tributária nas transmissões de bens e 

direitos imobiliários incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

integralização de capital. Sucede que, num primeiro e superficial olhar, 

típico desta quadra processual, a disparidade dos valores existentes na 

declaração de bens e na integralização pretendida é gritante e açoita 

contra os afamados princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Note-se, nesse particular, que o valor do imóvel no 

comprovante de quitação e guia de informação do ITBI (imune, diga-se de 

passagem) foi de R$ 285.516,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, 

quinhentos e dezesseis reais) [Id. 28331659], ao passo que o valor 

constante da declaração de bens [Id. 28331666 – Pág. 4] e do instrumento 

de alteração e consolidação de contrato social sociedade limitada [Id. 

28331658 – Pág. 28331658] é de R$ 6.294,00 (seis mil, duzentos e 

noventa e quatro reais). Nesse cenário, a diferença havida entre o valor 

do imóvel e o valor integralizado no capital social suscita acirrada polêmica 

doutrinária e jurisprudencial acerca da incidência do ITBI sobre o 

excedente, estando a matéria pendente de análise no Supremo Tribunal 

Federal, no RE 796.376, tendo a Corte Máxima da Federação reconhecido 

a repercussão geral da questão e, até a presente data, não proferido 

julgamento meritório: “IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS 

INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO 

I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA 

NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL 

CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao 

alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de 

imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de 

avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 

156, § 2º, inciso I, da Carta Federal.” (RE 796376 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015 ) Logo, preferível e 

recomendável aguardar-se o pronunciamento definitivo da questão pelo 

Tribunal Máximo da Federação, porque a eventual concessão do 

provimento liminar poderia ser posteriormente revogado e cassado, já que 

em manifesta contrariedade a precedente vinculante. Ademais, a alteração 

do contrato social cujo imóvel pretende-se integralizar foi formalizada em 

29 (vinte e nove) de março de 2019 [Id. 28331658], tendo os Impetrantes 

apresentado o título a registro em 29 (vinte e nove) de agosto de 2019, 

isto é, 5 (cinco) meses após a assinatura do contrato, e após a recusa do 

Impetrado, que se deu em 30 (trinta) de outubro de 2019, impetrou o 

presente mandamus em 23 (vinte e três) de janeiro de 2020, isto é, depois 

de 85 (oitenta e cinco) dias, marcos temporais esses que afastam a 

urgência inerente às tutelas de urgência e, por corolário, o provimento 

liminar vindicado em mandado de segurança. Essas situações que venho 

de expor afastam, a um só tempo, o fundamento relevante da impetração 

(fumus boni iuris) e a ineficácia da medida acaso concedida apenas ao 

final (periculum in mora). 3. Ante o exposto, porque ausentes os requisitos 

legais (cumulativos) inscritos na lei de regência, INDEFIRO o pedido de 

liminar vindicado. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora do inteiro 

teor desta decisão, enviando-lhe cópia da petição inicial, bem como para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste, querendo, outras informações (Lei 

12.016/09, art. 7º, I). Cientifique-se o órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada – Procuradoria-Geral do Estado, para que, 

querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/09, art. 7º, II). Findo o prazo de 10 

dias, vindo ou não as informações da autoridade impetrada, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público e, após, retornem os autos conclusos para 

sentença. Publique-se. Intime-se e cumpra-se. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-75.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIO LOPES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDESCAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (REU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000034-75.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. DEFIRO o 

benefício processual da gratuidade da justiça à parte autora, considerada 

a documentação apresentada. 2. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por EDINESIO LOPES ARAÚJO em desfavor de 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA – VALOR 

CONSORCIO e SINDESCAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – NG 

REPRESENTAÇÕES. A parte autora assim sumariou a questão fática: “O 

Requerente no intuito de comprar um caminhão, foi indicado por um amigo 

a Empresa Valor Consorcio, ora 1º Requerido, para adquirir um consórcio. 

No mês de maio/2019, o autor entrou em contato com os requeridos, 

mediante contato telefônico e mensagens, via aplicativo WhatsApp, 

conforme print anexo, cujo representante Sindescar , representa a 1ª 

Requerida, Valor Consorcio, ocasião em que foi celebrado entre as partes 

o Contrato de Adesão de Consórcio nº 9611, série R, no valor de R$ 

230,000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme doc anexo . Foi então 

que exigiram que o Requerente encaminhasse o contrato da Proposta de 

Adesão Consórcio, devidamente reconhecida firma em Cartório, e que 

fosse efetuado um depósito de R$ 15.624,00 (quinze mil seiscentos e 

vinte quatro reais), referente a 1ª parcela de R$ 2.974,00, e R$ 12.650,00 

(doze mil e seiscentos e cinquenta reais) referente Taxa de 

Administração. Em 04/06/2019, foi depositado R$ 15.800,00 (quinze mil e 

oitocentos reais) mediante TED, em nome do representante, Sindescar 

Representações, ora 2º Requerido, requerente a 1ª parcela e taxa de 

administração. Desde então, o Requerente entra em contato com a 1º e 2º 

Requerido para regularizar a situação, todavia, sem êxito, uma vez que , 

não concretizam o contrato e muito menos devolve o valor pago. 

Inconformado com a situação, o Autor buscou o adimplemento junto aos 

requeridos, mediante Reclamação junto ao Procon, mas sem êxito, tendo, 

ele inclusive, registrado Boletim de Ocorrência pelo fato, conforme doc 

anexo, motivando a presente ação. (Id. 28192276 – Pág. 2/3). Ao final, o 

Demandante requereu: “a) seja concedida, liminarmente, a antecipação de 

tutela de urgência, no sentido de determinar o bloqueio BACEN JUD nas 

contas dos Réus, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY 

LTDA – VALOR CONSORCIO e SINDESCAR REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA – NG REPRESENTAÇÕES, no valor de R$ 33.961,42 ( 

trinta e três mil novecentos e sessenta e um reis e quarenta e dois 

centavos) ; ou Caso não encontre valores suficientes, seja realizada 

consulta no sistema RENAJUD, encontrado bens passiveis a penhora que 

seja determinada a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens do s 

requeridos.;” (Id. 28192276 – Pág. 15). É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 3. A tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, e 

tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Vejamos: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Pois bem. Em um juízo de sumária cognição, 

típico desta quadra processual, penso que os requisitos legais 

indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada não se 

encontram presentes. No caso em tela, não vislumbro a probabilidade do 

direito e o provável perigo de dano ao direito pretendido, sendo possível o 

aguardo do tempo normal de desenvolvimento da marcha processual, 

notadamente, se considerarmos que não restou inequivocamente 

comprovada a conduta ilícita por parte das requeridas e sua culpa 

exclusiva no descumprimento da avença, bem como que a proposta de 

adesão foi firmada entre as partes ainda em no mês de junho do ano de 

2019, tendo o autor manifestado sua irresignação em novembro daquele 

ano. Ademais, atendendo ao disposto no artigo 300, § 3º do CPC, entendo 

que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo 

possível restituir as partes o status quo no caso de ser proferida uma 

sentença de improcedência do pedido exordial. 4. Ante o exposto, sem 

prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

vindicada pela parte autora. 5. DEIXO, por ora, de encaminhar os autos ao 

CEJUSC para que seja designada sessão de mediação e conciliação, a 

teor do art. 334, do CPC, porque a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e 

Corregedor-Geral da Justiça, decretou o fechamento das portas dos 

fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituiu o regime de 

teletrabalho e suspendeu a realização de audiências de qualquer 

natureza, como forma de medidas temporárias de prevenção ao contágio 
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pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 6. CITE(M)-SE o(a/s) requerido(a/s) 

para oferecer(em) contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando do mandado das advertências legais. 7. Publique-se e 

cumpra-se. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-69.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000802-69.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Sicredi Centro Norte Executado(a/s): Rio 

Claro Turismo Ltda Osmar Nunes da Silva Vistos etc. 1. Defiro a pretensão 

formulada pela parte exequente, para determinação de constrição judicial, 

por meio do sistema INFOJUD, objetivando a localização de cópia das 

últimas declarações de imposto de renda do executado, vez que citado, 

não liquidou, tampouco ofertou bens para liquidar o débito, e a penhora 

eletrônica via BacenJud restou infrutífera. Deixo de determinar o 

arquivamento em pasta própria das declarações de ajuste anual dos 

executados, a teor do art. 477, do CNGC, porque o feito tramita 

eletronicamente no PJe, devendo, contudo, tramitar de forma sigilosa. 2. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Processe-se em 

segredo de justiça. b) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Infojud, 

requerendo o que entender de direito; c) Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do 

Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001028-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo PJe nº 1001028-40.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Supremax Nutrição Animal Ltda Requerido(a/s): Cleiton Luiz 

de Oliveira Ruiz Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA objetivando a 

condenação do Requerido ao pagamento de R$ 12.919,34 (doze mil, 

novecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), quantia essa 

proveniente de venda de produtos, acompanhada da efetiva entrega [Id. 

24846271 e Id. 24846274]. Citado (certidão de Id. 27332155), o Requerido 

não apresentou embargos ou qualquer outra manifestação (certidão de Id. 

29233186). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Consoante 

atesta a certidão de Id. 27332155, o requerido não apresentou embargos 

monitórios, tampouco se manifestou de qualquer outra forma nos autos. 

Mister, pois, a aplicação do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil 

de 2015, segundo o qual, na ação monitória, se os embargos não forem 

opostos no prazo legal, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título 

II do Livro I da Parte Especial daquele diploma legal (Do Cumprimento da 

Sentença). Saliente-se, porque importante, que como diz a lei, o título 

executivo forma-se ope legis, sendo desnecessária qualquer formalidade 

adicional. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, para, a teor do art. 

artigo 701, § 2º, do CPC, declarar constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial em demérito do Requerido, no valor de R$ 12.919,34 

(doze mil, novecentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno o 

Requerido, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios ao(a) patrono(a) do Requerente, estes no importe 

de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC). Por 

consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte 

no artigo 203, § 1º, do CPC. Retifique-se o sistema para constar, 

doravante, como Tipo de Ação “Cumprimento de Sentença”. Intime-se 

o(a/s) patrono(a/s) da parte autora, doravante, exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, atualize o débito exequendo e requeira o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem conclusos. Publicada com a inserção no Sistema 

PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-74.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO KIEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE BUSS KIEFER OAB - MT23065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ANTUNES (REQUERIDO)

LUANA PAMOCENE GREGHI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça, requerendo o que entender de direito.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1000314-32.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARASCHINI GUOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR RIBAS OAB - MT2793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVERINO ANTONIO GUOLLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000314-32.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se a Requerente para 

emendar a inicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito, nos termos do §6º do artigo 303 do Código de 

Processo Civil. Vila Rica/MT, 25 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-19.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE AQUINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRECEA APARECIDA LEAL DE SOUZA OAB - SP398383 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia dos 

atestados/relatórios/laudos médicos contidos nos autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – NAT, 
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para proferir parecer técnico quanto à situação posta. Com o retorno, 

dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal. Após, tornem os autos conclusos, 

IMEDIATAMENTE, para decisão acerca do pedido liminar. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Vila Rica – MT, 25 de março de 

2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72620 Nr: 81-18.2020.811.0049

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 53/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado do menor 

infrator, quanto ao pedido apresentado nos autos de revogação da medida 

de internação provisória do menor infrator de fls. 116.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000696-25.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA MARIA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000696-25.2019.8.11.0049. AUTOR(A): 

TERESINHA MARIA BATISTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL “Vistos. Diante do pleito dos D. Advogados da 

autora (pedido de desistência da ação – id. retro), cancelo a oralidade 

designada id retro e determino a intimação da parte ré para manifestar e 

requerer o que entender de direito. Ainda determino que seja oficiado ao 

Cartório de Registro Civil de Porangatu/GO, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, remeta-se a este Juízo, a Segunda Via autentica da 

CERTIDÃO DE CASAMETENTO de GUELCI RODRIGUES MARTINS E 

TERESINHA MARIA BATISTA, sob matrícula n. 028175 01 55 1979 2 00015 

097 0000351 13, sob pena de incorrer no crime de desobediência; bem 

como seja oficiado ao Cartório de Registro Civil de Cachoeira Alta/GO, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias remeta-se a este Juízo, a Segunda 

Via autentica da CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE RAFAEL RODRIGUES 

BATISTA, livro n. A- 20, fls. 244, nascimento n. 4.394, filho de GUELCI 

RODRIGUES MARTINS E TERESINHA MARIA BATISTA, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência. Por fim, determino que seja oficiado 

ao Delegado do Serviço Militar baseado em São Feliz do Araguaia/MT, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, remeta a este Juízo a Segunda via do 

Certificado de Dispensa a Incorporação e a ficha/cadastro integral de 

todos os dados existentes no nome do Sr. GUELCI RODRIGUES MARTINS, 

devendo a requisição ser enviado com a cópia do documento de fls. 17, 

qual seja, o Certificado de Dispensa a Incorporação, para que a D. 

Autoridade tenha maiores dados para responder a determinação deste 

Magistrado. Com a resposta faça os autos conclusos. Intimem-se. 

Requisite-se. , Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENOURA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Código de Processo Civil. O feito preenche os 

requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e regular, logo, 

com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. Fixo como 

ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos para a 

obtenção do benefício perseguido. Desde já, verifico que a prova pericial 

solicitada pelas partes é relevante para o prosseguimento do feito. Sendo 

assim, defiro a produção da referida prova. Por outro lado, intimem-se as 

partes para especificarem a produção de demais provas, caso pretendam, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se a(o) Secretário(a) de Saúde do 

Município de residência da parte autora a fim de que no prazo de 30 

(trinta) dias, indique dia, hora, local e profissional para realização da 

perícia médica. O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos 

eventuais quesitos a serem e/ou já apresentados pelas partes. Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-se as partes para em 

10 (dez) dias formularem os seus quesitos. Com a vinda, intimem-se as 

partes para que compareçam no dia, hora e local agendados. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Vila Rica/MT, 25 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-60.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

A. BIRK & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 

4º, da Lei 9099/1995. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 

25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-94.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORO BARTNIK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEI FERREIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Vistos. A parte reclamada 
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informou desejo em recorrer da sentença, alegando que não tem 

condições financeiras para contratar advogado e para tanto, requer a 

nomeação de defensor dativo. Tendo em vista que essa comarca está 

desprovida do núcleo de Defensor Pública, nomeio a Dra Ana Paula 

Rezende Vilela, OAB/MT 25.237-B., para patrocinar a defesa do requerido. 

Cumpra-se. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-70.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARTEMIZIO DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR FERREIRA PEREIRA GARCIA (REQUERIDO)

SPANHOLI & SPANHOLI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GUIMARAES NAVES CARNEIRO OAB - MT16975-B 

(ADVOGADO(A))

IRACY GONCALVES DA SILVA NETO OAB - DF41794 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Recurso tempestivo e 

preparo devidamente recolhido. Desta forma, RECEBO o recurso 

inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar suas 

contrarrazões no prazo legal. DEFIRO o pedido de juntada dos 

depoimentos prestados na audiência de instrução (Id 24142362); caso 

haja arquivos dos mesmos na Secretaria, o que desde, fica autorizada a 

juntada. Após, com a juntada ou não das contrarrazões, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal do Juizado especial Cível, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-04.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAQ MAQUINAS E REFRIGERACAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FREITAS REGO OAB - MT23130/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ANTONIO RAMOS (EXECUTADO)

LEONIR ANTONIO RAMOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos, etc. Em petição de ID 

25207161 e 25207158, a parte exequente requer a expedição de ofícios 

para o INSS, Recita Federal, Banco Central, entre outros, no intuito de 

obter o endereço da parte executada, com o fito de dar prosseguimento 

ao feito, eis que as tentativas de citação anteriores não obtiveram êxito. 

Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais. 

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias 

administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações 

relativas à parte requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil. 

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao 

Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). Inúmeros órgãos, tais 

como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas 

Comerciais etc., prestam informações diretamente às partes, mediante 

procedimentos administrativos próprios, sem necessidade de intervenção 

da autoridade judicial, sendo certo que compete ao litigante interessado 

promover sponte própria diligências perante tais órgãos. Em suma, a 

intervenção judicial para obtenção das informações pretendidas pela 

exequente somente é possível após a comprovação idônea de que as vias 

administrativas foram esgotadas, o que, à evidência, não é o caso dos 

autos. Isto posto, INDEFIRO o pedidos de Id 25207161/25207158 e INTIMO 

a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, indique o endereço da 

parte executada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Cumprida a determinação, CITE-SE a parte executada. 

Do contrário, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para 

extinção. Às providências. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 
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conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 
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do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-74.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ANTONIO NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-74.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ANTONIO NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
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pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-17.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PRADO CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 
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atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-74.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ANTONIO NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 
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depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-74.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ANTONIO NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-74.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ANTONIO NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 
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efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-74.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ANTONIO NOVELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-74.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR ANTONIO NOVELLO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 
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cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 
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atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-27.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Efetuada 

ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 
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penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-12.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY TAVEIRA MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELINA CARDOSO DE ANDRADE FERREIRA COMERCIO - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença e a parte deve apresentar esse pedido 

diretamente no processo a qual se refere, o qual então será desarquivado 

com o prosseguimento dessa fase, não havendo necessidade de interpor 

novo processo, pelo que julgo extinto o feito nos termos do artigo 485, VI, 

do CPC, devendo ser arquivado definitivamente. Intime-se. Às 

providências. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010127-03.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA ROCHA ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da não 

localização do executado para citação, requer a inscrição do nome do 

nome do mesmo nos órgãos de proteção ao crédito (conforme certidão 

anexada). A presente ação foi distribuída em 2015 e o executado jamais 

fora localizado. A exequente foi intimada para dar andamento ao efeito, 

porém não sabe informador o paradeiro do executado. O Juizado Especial 

Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça 

rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. Em análise dos autos, 

constata-se que por mais de uma vez tentou-se a expropriação de bens 

da parte executada, contudo, todas restaram infrutíferas. Isto posto, 

JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, 

§ 4º, da Lei 9.099/95. Defiro parcialmente o pedido de Id 30237020 para 

que seja expedida certidão de existência de dívida, eis que de posse dela 

a exequente poderá registrar a dívida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da 

Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no 

momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em 

conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade. Determino, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. Intimem-se. Às providências. VILA RICA, 25 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito VILA RICA, 25 

de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito
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