
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Segunda-Feira, 30 de Março de 2020 - Edição nº 10706

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Segunda Entrância 3
Comarca de Água Boa 3
		1ª Vara 3
		2ª Vara 5
		Juizado Especial Cível e Criminal 9

Comarca de Alto Araguaia 18
		1ª Vara 18
		2ª Vara 25
		Juizado Especial Cível e Criminal 30

Comarca de Barra do Bugres 31
		1ª Vara 31
		Juizado Especial Cível e Criminal 34

Comarca de Campo Novo do Parecis 44
		1ª Vara 44
		2ª Vara 46
		Juizado Especial Cível e Criminal 54

Comarca de Campo Verde 70
		1ª Vara 70
		2ª Vara 74
		3ª Vara 77
		Juizado Especial Cível e Criminal 77

Comarca de Canarana 97
		1ª Vara 97
		2ª Vara 99
		Juizado Especial Cível e Criminal 99

Comarca de Chapada dos Guimarães 100
		1ª Vara 100
		2ª Vara 103
		Juizado Especial Cível e Criminal 108

Comarca de Colíder 109
		1ª Vara 109
		2ª Vara 114
		Juizado Especial Cível e Criminal 116

Comarca de Comodoro 124
		1ª Vara 124
		2ª Vara 125

Comarca de Jaciara 161
		1ª Vara 161
		2ª Vara 164
		Juizado Especial Cível e Criminal 169

Comarca de Juara 173
		1ª Vara 173
		2ª Vara 178
		Juizado Especial Cível e Criminal 183
		3ª Vara 184

Comarca de Juína 184

		1ª Vara 184
		2ª Vara 193
		Juizado Especial Cível e Criminal 218

Comarca de Mirassol D'Oeste 224
Diretoria do Fórum 224
		1ª Vara 225
		2ª Vara 225
		Juizado Especial Cível e Criminal 230

Comarca de Nova Mutum 231
		1ª Vara 231
		2ª Vara 235
		Juizado Especial Cível e Criminal 246
		3ª Vara 261

Comarca de Nova Xavantina 262
		1ª Vara 262
		2ª Vara 263
		Juizado Especial Cível e Criminal 265

Comarca de Paranatinga 266
		1ª Vara 266
		2ª Vara 275
		Juizado Especial Cível e Criminal 277

Comarca de Peixoto de Azevedo 278
		2ª Vara 278
		Juizado Especial Cível e Criminal 286

Comarca de Pontes e Lacerda 290
Diretoria do Fórum 290
		1ª Vara 292
		2ª Vara 296
		3ª Vara 306
		Juizado Especial Cível e Criminal 306

Comarca de Poxoréo 328
		2ª Vara 328
		Juizado Especial Cível e Criminal 329

Comarca de São José do Rio Claro 329
		1ª Vara 329
		2ª Vara 331
		Juizado Especial Cível e Criminal 332

Comarca de Vila Rica 333
		2ª Vara 333
		Juizado Especial Cível e Criminal 341



COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000970-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA FERREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CAMPOS DA SILVA REIS OAB - GO49692 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000970-10.2018.8.11.0021 DECISÃO I – Relatório Trata-se de 

ação previdenciária ajuizada por ONILDA FERREIRA BASTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), visando à revisão da 

renda mensal de seu benefício e o pagamento das respectivas diferenças. 

Alega a autora, em síntese, que lhe foi concedida aposentadoria por tempo 

de contribuição, porém, em razão de ter exercido efetiva função de 

magistério, a Autarquia ré não deveria ter aplicado o fator previdenciário 

no cálculo de seu salário-de-benefício. Dessa forma, pleiteia a revisão de 

sua renda mensal inicial (RMI), sem a incidência do fator previdenciário. Em 

contestação, a requerida asseverou ser legalmente prevista a aplicação 

do fator previdenciário na aposentadoria dos professores, pugnando pela 

improcedência dos pedidos autora (id. 27292757). Vieram os autos 

conclusos. Fundamenta-se Decide-se A matéria veiculada nos autos foi 

delimitada em tese representativa de controvérsia e afetada pela Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos 

repetitivos (Tema 1011), nos termos da ementa a seguir transcrita: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO 

RECURSO ESPECIAL AO RITO DOS REPETITIVOS. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO PROFESSOR. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. 

INCIDÊNCIA OU NÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. ATO DE AFETAÇÃO 

PELO COLEGIADO DA 1ª SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 

1.036, § 5º, DO CPC/2015 E ARTIGOS 256-E, II, 256-I, DO RISTJ. (ProAfR 

no REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2019, DJe 28/05/2019) Dentre as 

providências tomadas, a decisão de afetação determinou a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território 

nacional. 1 – Ante o exposto, consoante o art. 1.036, §1º do CPC, este 

Juízo DETERMINA a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 

n. 1011, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2 - INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DA SILVA (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 1ª Vara 

PJE nº 1000263-76.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por LUZIA PEREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados no 

processo em epígrafe, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e subsidiariamente, auxílio-doença, na 

condição de segurado especial. Deferidos os benefícios da assistência 

judiciária gratuita (id. 5565848). Citado, o requerido apresentou 

contestação (id. 20852209). O autor ofereceu impugnação à contestação 

(id. 22516409). Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES O processo está em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) qualidade de 

segurado especial da autora; B) comprovação de atividade rural igual ao 

número de meses correspondentes à carência exigida para o benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença; ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventual comprovação das questões de fato descritas 

nos pontos controvertidos acima. Diante da natureza da demanda, tendo 

em vista a impossibilidade de proceder-se ao julgamento antecipado do 

mérito apenas com os elementos constantes dos autos, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 

do seu convencimento. Todavia, frente à situação de anormalidade 

vivenciada atualmente pelo país em razão da necessidade de adoção de 

medidas preventivas contra o COVID-19 (novo coronavírus), em atenção à 

Portaria-Conjunta nº 249/2020 editada pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e o Corregedor-Geral de Justiça, bem como, 

observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, este Juízo DEIXA, por ora, de 

designar data para audiência de instrução. Superado o período de 

suspensão das atividades presenciais, REMETAM-SE os autos conclusos 

para agendamento da audiência. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 

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

Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001421-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REVALINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1001421-35.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por REVALINO ALVES DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados no 

processo em epígrafe, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial. Deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 15887312). Citado, o 

requerido apresentou contestação (id. 18287324). O autor deixou de 

oferecer impugnação à contestação (id. 20748714). Vieram os autos 

conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) qualidade de segurado especial do 

autor; B) comprovação de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento, por tempo igual ao número de meses 

correspondentes à carência exigida para o benefício de aposentadoria por 

idade; ADMITE-SE a prova testemunhal para eventual comprovação das 
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questões de fato descritas nos pontos controvertidos acima. Diante da 

natureza da demanda, tendo em vista a impossibilidade de proceder-se ao 

julgamento antecipado do mérito apenas com os elementos constantes dos 

autos, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento. Todavia, frente à 

situação de anormalidade vivenciada atualmente pelo país em razão da 

necessidade de adoção de medidas preventivas contra o COVID-19 (novo 

coronavírus), em atenção à Portaria-Conjunta nº 249/2020 editada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Corregedor-Geral de 

Justiça, bem como, observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, este 

Juízo DEIXA, por ora, de designar data para audiência de instrução. 

Superado o período de suspensão das atividades presenciais, 

REMETAM-SE os autos conclusos para agendamento da audiência. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000994-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000994-72.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – No que toca à obrigação 

de fazer, diante da manifestação de id. 20366753, INTIME-SE a Autarquia 

Previdenciária para que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício 

de auxílio-doença em favor do exequente, ou comprove que o fez, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitado ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2 – Em relação às 

prestações em atraso, INTIME-SE a devedora na pessoa de seu 

representante judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios 

autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 do CPC[1]. 3 

– Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE o competente 

ofício requisitório (Precatório ou RPV), observando-se as formalidades 

legais, a natureza do crédito e seu respectivo titular, encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal. 4 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, 

INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, caso queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada. 

5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I 

- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000810-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LEMES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (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 1000810-19.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a devedora na 

pessoa de seu representante judicial, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução de sentença, ex vi do artigo 535 

do CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE o competente 

ofício requisitório (Precatório ou RPV), observando-se as formalidades 

legais, a natureza do crédito e seu respectivo titular, encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal. 3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, 

INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, caso queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada. 

4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 535. A 

Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I 

- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000534-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA LUZ BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000534-85.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

concessão de benefício assistencial ajuizada por CARMINA LUZ 

BARBOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados nos autos em epígrafe, visando à concessão de 

benefício de natureza assistencial destinada à pessoa com deficiência. 

Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (id n. 7263752). 

O réu apresentou contestação (id n. 8166350). Laudo médico pericial 

anexado aos autos em id. 14655926. A parte autora pugnou pela 

realização de estudo social (id. 18885755). Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES O processo está em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) existência 

de deficiência da qual a autora esteja acometida, ou seja, 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; B) hipossuficiência 

econômica da autora; 1 – Uma vez que já houve a realização de perícia 

médica com o escopo de fornecer elementos em relação ao quadro de 

saúde da autora, este Juízo DETERMINA a realização de estudo social pela 

assistente social cadastrada, a fim de obter elementos quanto a realidade 

econômica da parte autora, descrevendo a renda mensal familiar e demais 

aspectos socioeconômicos, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias. 

2– Sendo acostado o laudo social, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, possam se manifestar. 3– Após, remetam-se 

os autos CONCLUSOS. 4 – INTIMEM-SE. 5 - CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000131-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000131-19.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação previdenciária proposta por SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e 

subsidiariamente a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, sustentando ter preenchido os requisitos legalmente exigidos. 

Alega a autora, em síntese, que teve o benefício de auxílio-doença 

concedido administrativamente em abril de 2011 em razão de estar 

incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, no entanto, 

referido benefício foi indevidamente cessado em maio de 2012, quando 

ainda subsistia sua incapacidade para o trabalho. Deferidos os benefícios 

da assistência judiciária gratuita (id. 4881295). O réu foi citado e 

apresentou contestação, asseverando que a autora não preenche os 

requisitos legais para concessão do benefício pleiteado, quais sejam, a 

incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência (id. 8124006). 

Laudo pericial médico acostado em id. 13547963. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação À mingua de preliminares ou questões 

prejudiciais passa-se à análise do mérito. O art. 42 da Lei n. 8.213/91 

dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 

a subsistência, desde que tenha cumprido o período de carência exigida, 

se for o caso. Estabelece o parágrafo primeiro do referido dispositivo que 

a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico pericial. O 

auxílio-doença, por sua vez, será devido ao segurado que tenha cumprido 

com o período de carência exigido e esteja incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos (Art. 59 da Lei 8.213/91). No que tange ao período de 

carência, este corresponde ao número mínimo de contribuições mensais 

indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício (Art. 24 Lei nº 

8.213/91). Vale frisar que, independente da data em que seja realizado o 

requerimento administrativo do benefício, o preenchimento dos requisitos 

para sua concessão deverá acontecer de maneira cumulativa. Logo, 

somente ao tempo do início de incapacidade é que serão aferidos os 

requisitos da qualidade de segurado e do período de carência. (AgRg no 

AREsp 569.994/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 11/12/2014). Pois bem, em que pese 

as razões apresentadas pela parte autora, verifica-se que não houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para concessão do benefício 

ora pleiteado. A autora pretende o restabelecimento do benefício 

previdenciário a partir de maio de 2012, data em que este foi cessado de 

maneira pretensamente indevida. A vasta documentação anexada pela 

requerente comprova que esta passou por tratamento em razão de câncer 

na mama direita (carcinoma ductal infiltrante), sendo submetida à cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia, ainda no ano de 2011, ocasião em que lhe foi 

concedido auxílio-doença (id. 4878863 - pág. 01/02). Por sua vez, o 

relatório médico de id. 4878512 consigna que a autora passou pelos 

mencionados procedimentos no ano de 2011, além de se referir a 

tratamento contínuo que deve ser realizado pelo prazo de 10 (dez) anos. 

No entanto, o documento não foi elucidativo quanto à incapacidade para o 

trabalho da autora na época em que o benefício foi cessado, ou mesmo 

quanto à eventual incapacidade atual. De outro norte, o laudo médico 

pericial concluiu que a incapacidade da autora teve início apenas em 11 de 

setembro 2017, “dia em que foi realizada a cirurgia oncológica” (id. 

1354963). Tal constatação diverge dos demais elementos carreados aos 

autos, mormente pelos laudos e relatórios médicos juntados pela autora 

indicarem que o procedimento cirúrgico ao qual foi submetida foi realizado 

no ano de 2011. Oportunizada a manifestação acerca do laudo médico 

pericial, a autora optou por não tecer considerações ou requerimentos (id. 

15753187). Nesta senda, dois diferentes cenários são delineados. 

Considerando a data de início da incapacidade consignada pelo laudo 

pericial, verifica-se que a autora havia perdido sua qualidade de segurado, 

mesmo que observados os recolhimentos efetuados na condição de 

contribuinte individual entre os anos de 2015 e 2016 (id. 8124015). Por 

outro lado, não restou suficientemente demonstrado que à época da 

cessação do benefício a requerente permanecia inapta para o exercício 

de suas atividades laborais, não havendo elementos específicos nesse 

sentido. Destarte, haja vista que a autora não se desincumbiu do ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I do CPC), 

inclusive, permanecendo inerte frente ao laudo pericial médico acostado 

aos autos, a improcedência da demanda é medida que se impõe. No ponto, 

colaciona-se julgado do e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA 

DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - O requisito legal da incapacidade 

laborativa não restou demonstrada, posto que conforme assevera a perita 

judicial, o exame do sistema locomotor restou prejudicado por absoluta 

falta de colaboração da periciada (autora), que se apresentou gemente 

antes mesmo de iniciar o exame, ao mais leve toque de qualquer parte do 

corpo. Conclui que se trata de mulher jovem, que declarou sua última 

atividade laboral como sendo a de diarista, com exames de imagem 

revelando sinais de artrose e em razão da não cooperação da parte 

autora, diz que a avaliação médica pericial foi inconclusiva. - Em sua 

manifestação em relação ao laudo médico pericial, a autora se limitou a 

meramente afirmar que se encontrava com muita dor em razão de seu 

problema de saúde, não sendo com isso possível realizar manobras 

solicitadas pela jurisperita. Pediu o agendamento de nova perícia, mas não 

requereu a avaliação por médico ortopedista, somente o fez em sede 

recursal. - Ainda que pudesse o Juízo a quo ter considerado a 

possibilidade de designação de nova perícia, no momento oportuno, 

verifico que não houve interesse da parte autora em justificar 

adequadamente e com elementos probantes sua falta de colaboração 

durante o exame médico pericial. O ônus da prova incumbe ao autor (art. 

373, I, CPC) e, assim, se via impossibilitada de realizar a perícia, deveria 

ter comunicado o Juízo previamente e requerido nova data para ser 

avaliada. O laudo médico judicial é prova imprescindível para a 

comprovação da alegada incapacidade laborativa e consequente 

obtenção da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. - Correta a r. 

Sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, em razão da 

não comprovação do requisito legal, referente à incapacidade para o 

trabalho. - Negado provimento à Apelação da parte autora. Sentença 

mantida. (TRF-3 - AC: 00181571620164039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 

26/09/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/10/2016) III- Dispositivo 1 - Ante o exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o preenchimento 

dos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios pretendidos. 2 

– Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa nos termos do art. 85, §3º, I do CPC. Contudo, SUSPENDE-SE a 

exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. 3- Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 4 - INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020 JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001943-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSDEPI CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 
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PJE n. 1001943-28.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A petição 

foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as partes requeridas 

o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Constem no 

mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o adimplemento 

voluntário da obrigação, poderá a requerida oferecer embargos monitórios 

nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, constituir-se-á de pleno 

direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, do 

CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 4 – DEFERE-SE os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora com fundamento no artigo 98, 

do Código de Processo Civil. 5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE Água Boa/MT, 26 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001704-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (REQUERENTE)

MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16887503 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 30/01/2019 às 14:30 horas (MT).

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002529-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVO WINKELMANN (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002529-65.2019.8.11.0021 DESPACHO Em observância a Portaria 

– Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 do Tribunal de Justiça, que 

decretou o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituindo o 

regime obrigatório de teletrabalho, no período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, inclusive, nesse período, de acordo com o artigo 2º, §4º, não 

serão realizadas as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal 

do Júri, dos órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV, do artigo 11 da 

Portaria – Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, este Juízo 

REDESIGNA a audiência de conciliação para o dia 08 de julho de 2020 às 

16h:30min (MT) a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, 

observando-se a decisão inicial proferida no evento n. 28588518. 2 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001121-39.2019.8.11.0021

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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da audiência de 

conciliação redesignada nos autos para o dia 08/07/2020, às 17h30min 

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

compareçam à solenidade.

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

Processo Número: 1001390-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. C. (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora, da sentença 

proferida nos autos, sob o ID nº 24299346.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001279-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

J. C. O. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O 

(ADVOGADO(A))

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R BARBOSA COM E REPRESENTACAO - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 30764399 e da audiência de conciliação redesignada nos 

autos para o dia 21/05/2020 às 17:00horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001412-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL PEREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

KASSIA REJANE DA SILVA MAIA OAB - MT25467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aparecida Silvana de tal (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

10/07/2020, às 13h30min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente, para que compareça à referida solenidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001122-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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OSVALDO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência de conciliação anteriormente agendada, que foi remarcada para 

o dia 10/07/2020, às 14h00min (MT), conforme certidão de redesignação 

que segue vinculada, para que compareçam à solenidade.

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

Processo Número: 1000484-54.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. T. R. (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 

15 (quinze) dias emende a petição apresentada, no sentido de indicar o 

endereço e a residência do requerido, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000433-43.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. R. L. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que diligencie 

no sentido de promover a citação pessoal do requerido, devendo isto 

acontecer no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da decisão de ID nº 

30428776.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001181-46.2018.8.11.0021

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:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora de que, 

tendo em vista a Portaria CGJ/MT nº 142/2019 onde regulamenta que os 

mandados judiciais em que a natureza do ato processual não exige a 

intervenção do Juízo Deprecado deverão ser encaminhados à central de 

mandados da Comarca na qual deverá ser cumprido o ato, dispensando a 

distribuição de Carta Precatória, procedo a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça da Comarca de RONDONÓPOLIS/MT, para cumprimento do 

mandado de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 

Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), por meio da opção "CUMPRIR 

DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA" e informar os dados do zoneamento 

para o devido recolhimento das custas, juntando nos autos as guia e o 

comprovante de pagamento para posterior confecção do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002376-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAREHITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

seus advogados habilitados, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência de conciliação anteriormente agendada, que foi remarcada para 

o dia 10/07/2020, às 14h30min (MT), conforme certidão de redesignação 

que segue vinculada, para que compareçam à solenidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001427-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELUCIA BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001427-42.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por VANDELUCIA BORGES PEREIRA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), visando à concessão 

do benefício de pensão por morte. Despachada a inicial, o INSS não 

apresentou contestação, conforme certidão no evento n. 20166908. 

Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

Em que pese o requerido não ter apresentado contestação, reputa-se que 

não deve ser aplicado no caso em tela o efeito advindo da revelia na 

presunção de veracidade disposta no artigo 344 do CPC, isso porque, pela 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito, poderá culminar 

no dispêndio de verba pública, tratando-se, portanto, de direito 

indisponível, conforme o artigo 345, inciso II do CPC. Apesar disso, 

DECRETA-SE a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 344 não será 

aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa 

sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos: A) a qualidade de segurado do falecido; B) a qualidade 

de dependente da beneficiária; ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita nos pontos 

controvertidos apontados acima. Contudo, este Juízo SUSPENDE o 

agendamento da audiência de instrução e julgamento, em razão da 

situação de anormalidade vivenciada pelo País, observando-se o teor da 

Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, devendo os autos 

serem conclusos após o retorno do expediente normal referente as 

audiências. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001179-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRO ALVES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FERREIRA DE REZENDE ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/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. 1001179-76.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a demanda de 

modificação de guarda ajuizada por ELISSANDRO ALVES CARNEIRO em 

face de JULIANA FERREIRA DE REZENDE, ambos qualificados no encarte 

processual. Narra o autor que as partes se casaram sob o regime de 

comunhão parcial e divorciaram-se no ano de 2017. Relata que da união 

foram concebidos dois filhos, que na época permaneceram sob a guarda 

unilateral da requerida. Afirma que tem encontrado dificuldade no convívio 

com os filhos e por este motivo pugna pela modificação da guarda. 

Decisão inicial (Id n. 15406139). Termo de sessão de mediação (Id n. 

16529114). A ré apresentou contestação (Id n. 16822040). Laudo social 

colacionado no evento n. 16914197. Relatório de Atendimento Psicológico 

no evento n. 16914433. Réplica no evento n. 18535333. O Ministério 

Público apresentou parecer (Id n. 21273367). Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em análise à contestação 

apresentada, este Juízo DEFERE a gratuidade de justiça ao réu, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. No mais, o processo 

encontra-se em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) Conveniência da guarda compartilhada; Sobreleva 

anotar que as partes deverão observar a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. 1 – Visando 

à colheita de provas em audiência, este Juízo DEFERE a produção de 

prova oral consistente no depoimento pessoal das partes e na inquirição 

das testemunhas, nos termos do art. 385, caput e art. 442, todos do 

Código de Processo Civil. 2 – Contudo, este Juízo SUSPENDE o 

agendamento da audiência de instrução e julgamento, em razão da 

situação de anormalidade vivenciada pelo País, observando-se o teor da 

Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, devendo os autos 

serem conclusos após o retorno do expediente normal referente as 

audiências. 3 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 26 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000535-65.2020.8.11.0021

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 ÁGUA BOA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000535-65.2020.8.11.0021 DECISÃO I – Relatório Trata-se de 

mandado de segurança individual impetrado por ADUBOS ARAGUAIA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em detrimento de suposto ato coator 

cometido pelo PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, Sr. Mauro Rosa da 

Silva, ambos qualificados no encarte processual acima especificado. 

Alega o impetrante que, em razão do crítico momento vivenciado em razão 

da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), a autoridade coatora, no dia 20 

de março de 2020, expediu o Decreto Municipal n. 3.417/2020 com 

diversas medidas restritivas com a finalidade prevenir riscos e evitar a 

disseminação do vírus. Aduz que o art. 2º, §1º do Decreto Municipal n. 

3.417/2020 autorizou o funcionamento das atividades privadas que 

possam ser exercidas com respeito ao distanciamento mínimo de 1,5m 

entre pessoas apenas ao comércio de alimentos, medicamentos e 

combustíveis. Afirma que, dentre suas atividades, predomina à 

comercialização de adubos, fertilizantes, corretivos de solo e defensivos 

agrícolas, além de medicamentos veterinários e demais insumos ligados 

produção de alimentos e trato de animais. Conclui que os produtos 

comercializados são essenciais à produção agropecuária. Assevera que 

a autoridade coatora, com base no art. 2º, “caput” do Decreto Municipal n. 

3.417/2020, com base no seu poder de polícia, impôs restrição total às 

suas atividades. Assegura que o Decreto Estadual n. 419/2020 lhe permite 

o exercício de suas atividades, isso porque não haveria restrição das 

atividades elencadas acima. Assinala que dispositivos do Decreto Federal 

n. 10.282/2020, que regulamenta a Lei n. 13.979/2020, confirma a 

essencialidade dos produtos comercializados nesse período de pandemia 

do “COVID-19”. Requer a concessão liminar a fim de que seja considerada 

a essencialidade das atividades desempenhadas de modo que seja 

estendida à autorização de funcionamento, com as restrições sanitárias 

pertinentes. Com a petição inicial vieram documentos. É o relato do 

essencial. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação De proêmio, 

necessário evidenciar a premissa jurídica que rege a matéria. Nesse 

passo, enuncia o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal de 1988: 

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. Ao 

regulamentar aludido preceptivo, a Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) dispôs sobre a possibilidade de concessão liminar da tutela 

pretendida, exigindo em seu art. 7º, inc. III: Art. 7º Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Antes de analisar os requisitos da liminar 

vindicada, este Juízo consigna que a empresa impetrante insurge-se 

contra o parágrafo segundo do art. 2º do Decreto Municipal n. 3.417/2020 

editado pelo Prefeito Municipal de Água Boa/MT. É certo que não é cabível 

a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, nos termos do 

Enunciado 266 da Súmula do Colendo Supremo Tribunal Federal. Todavia, 

em relação ao caso em tela, este Juízo entende que o dispositivo 

impugnado, em razão da imposição de restrições à atividades privadas 

localizadas neste Município de Água Boa/MT, pela interpretação gramatical 

conferida, evidencia-se a existência de norma de efeito concreto, o que, 

nessa ótica, possibilita o conhecimento da pretensão. A doutrina de Helly 

Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes[1], elucidam: A lei 

em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de 

segurança (STF. Súmula n. 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si 

só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma 

abstrata em ato concreto para expor-se à impetração, mas nada impede 

que na sua execução, venha a ser declarada inconstitucional pela via do 

mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se 

passiveis de mandado de segurança, desde sua publicação por serem 

equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos. Por leis 

e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si 

mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam 

planos de urbanização; as que fixam limites territoriais; as que criam 

municípios ou desmembram distritos; as que concedem isenções fiscais; 

as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que 

desapropriam bens; os que fixam tarifas; os que fazem nomeações e 

outros dessa espécie. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são 

atas de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto 

por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem 

apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e 

imediatamente corno qualquer ato administrativo de efeitos específicos 

individuais ou coletivos, razão pela qual se expõem ao ataque pelo 

mandado de segurança. (Destaque) Feitas estas considerações, 

passa-se a análise da liminar. Em análise ao fundamento relevante, este 

Juízo entende que restou suficientemente demonstrado, isso porque, 

aparentemente, a norma editada pela autoridade coatora, consubstanciada 

no Decreto Municipal n. 3.417/2020, com base na sua competência comum 

para tratar de assuntos ligados à saúde pública nos termos do art. 23, 

inciso II da Constituição Federal de 1988[2] e legislativa concorrente, nos 

termos do art. 24, inciso XII da CF/88[3], estaria, a princípio, através de 

uma interpretação sistêmica, contrariando o Decreto Federal n. 

10.282/2020, que regulamentou a norma geral regida pela Lei n. 

13.979/2020. O art. 2º do Decreto Federal n. 10.282/2020[4], ao 

regulamentar a Lei n. 13.979/2020 estabeleceu a sua aplicação às 

pessoas jurídicas de direito público interno em âmbito federal, distrital, 

estadual e municipal, e, ainda, aos entes privados e às pessoas naturais. 
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O art. 3º do Decreto Federal n. 10.282/2020 regulamentou os serviços 

públicos e atividades essências nesse período de pandemia do 

“COVID-19” como sendo aqueles indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, dentre as quais, explicitou, para 

o interesse desta medida impetrada, as atividades ligadas à prevenção, 

controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças animais, bem 

como o cuidado com animais em cativeiro, consoante os incisos XVI e 

XXXI do referido diploma regulamentar[5]. Em análise perfunctória do 

objeto do contrato social da empresa impetrante, denota-se que as 

atividades desempenhadas pela impetrante indica que ela executa às 

elencadas nos referidos incisos XVI e XXXI do Decreto Federal n. 

10.282/2020. A respeito da competência legislativa concorrente, convém 

trazer a lume que a União edita normas gerais sobre o tema, enquanto que 

os Estados detém a competência suplementar. O Estado de Mato Grosso 

editou o Decreto Estadual n. 419/2020, porém, pelo que se nota, não há 

previsão expressa acerca de quais atividades essenciais deve ser 

autorizado o funcionamento, respeitadas as normas sanitárias. No 

entanto, deve este Juízo levar em conta o recente Decreto Estadual n. 

425/2020, publicado em 26 de março de 2020 através da edição n. 27.719 

do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em que consolida as medidas 

temporárias restritivas às atividades privadas para prevenção dos riscos 

de disseminação do coronavírus (COVID-19). Em seu art. 4º, elenca uma 

gama de atividades que poderão funcionar no âmbito desta unidade 

federativa, entre elas está a (1) comércio de alimentos e medicamentos 

destinados a animais (XI); (2) serviços agropecuários (XXIX); e (3) 

atividades e serviços agropecuários e veterinários e de cuidados com 

animais em cativeiro (XXXIV). Pelo que se observa, em sede de cognição 

sumária, em tese, o art. 3º do Decreto Federal n. 10.282/2020 teria 

estabelecido de forma não exaustiva outras atividades consideradas 

essenciais, que não sejam somente ligadas ao comércio de alimentos, 

medicamentos e combustíveis, conforme o art. 2º, parágrafo primeiro do 

Decreto Municipal n. 3.417/2020 e, de forma mais enfática, o recente 

Decreto Estadual supra mencionado permite inúmeras outras atividades 

que não apenas as mencionadas no aludido Decreto Municipal. É relevante 

ressaltar que as atividades essenciais indicadas e editadas pelo Poder 

Executivo Federal, por força do art. 2º do Decreto Federal n. 10.282/2020, 

deve ser aplicada às pessoas jurídicas de direito público interno em âmbito 

federal, distrital, estadual e municipal, e, ainda, aos entes privados e às 

pessoas naturais. Assim, a princípio, não se afigura cabível limitar a 

atividade da empresa impetrante, que, em tese, executa as atividades 

indicadas no art. 3º, incisos XVI e XXXI do Decreto Federal n. 10.282/2020 

em razão de não constar no Decreto Municipal n. 3.417/2020. Obviamente, 

deve a impetrante observar as normas determinadas pelos órgãos 

sanitários e de saúde, bem como as recomendações editadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Por sua vez, em relação ao risco à 

ineficácia da medida decorre da própria afirmação de a atividade 

desempenhada pela impetrante se amoldar na essencialidade prevista no 

art. 3º, inciso XVI e XXXI do Decreto Federal n. 10.282/2020, bem como o 

fato de a região do Médio Araguaia se encontrar em plena safra de grãos, 

bem assim a necessidade provável de produtores agropecuários em 

adquirir produtos destinados ao exercício de sua atividade principal 

econômica, que se liga ao próprio abastecimento da população. É 

importante deixar ressaltado que a medida liminar ora deferida, destina-se 

de forma excepcional em razão da própria atividade desempenhada pela 

impetrante, que, aparentemente, se amolda na natureza essencial indicada 

no Decreto Federal n. 10.282/2020, assim como no Decreto Estadual n. 

425/2020. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo DEFERE a medida 

liminar pleiteada a fim de permitir, excepcionalmente, diante da aparente 

subsunção ao art. 3º, incisos XVI e XXXI do Decreto Federal n. 

10.282/2020, o exercício das atividades da impetrante ligadas ao referido 

decreto consideradas essenciais, observando-se as regras sanitárias 

expedidas pelos órgãos e entidades ligadas ao tema, bem como as demais 

limitações encontradas no Decreto Estadual n. 425/2020, especialmente 

em seu art. 10, e no Decreto Municipal n. 3.417/2020. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade impetrada para prestar as informações que julgar necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Com fundamento no 

inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, DETERMINA-SE a citação do 

Município de Água Boa/MT, para que, querendo, ingresse na presente 

demanda o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias. Após o 

prazo para as informações pelas autoridades coatoras, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE 

prioritariamente, (§ 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09). Água Boa/MT, 26 de 

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

https://forumdeconcursos.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attach

ments/1539722420-2010-Hely-Lopes-Meireles-Mandado-de-Seguranca-e-

Acoes-Constitucionais.pdf [2] Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; [3] Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e 

defesa da saúde; [4] Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas 

de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos 

entes privados e às pessoas naturais. [5] XVI -XXXI - cuidados com 

animais em cativeiro; prevenção, controle e erradicação de pragas dos 

vegetais e de doença dos animais;

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-59.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002122-59.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARGARIDA NUNES 

BARRETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de 

Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002145-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE RENATO DE MORAES 

REQUERIDO: MAURO ROSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 

possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 
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desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 25 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. LANG & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CASANOVA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000837-65.2018.8.11.0021. REQUERENTE: M. E. LANG & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CASANOVA & CIA LTDA - EPP Vistos em Regime de 

Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-16.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010091-16.2013.8.11.0021. REQUERENTE: MANOEL ANTONIO TELES 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se 

de execução de sentença movida por MANOEL ANTONIO TELES contra 

BRASIL TELECOM S/A OI buscando, em síntese, a prestação jurisdicional. 

Entre um ato e outro, a parte requereu prosseguimento do feito para fins 

de percebimento do débito remanescente, ao passo que a demandada 

requereu a extinção do feito, diante da homologação do plano de 

recuperação judicial. Após decurso do prazo da suspensão do feito, os 

autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 

Sem delongas desnecessárias, considerando que o fato gerador do 

crédito existente nos autos fora fundado anteriormente ao plano de 

homologação de recuperação judicial, tem-se que cabe ao exequente 

empreender diligência no sentido de habilitar seu crédito junto ao juízo 

universal da recuperação judicial, a fim de que este seja devidamente 

adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, aplica-se a regra 

do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 51 – 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 (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO 

FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. 

O crédito constituído em favor do exequente por meio de título judicial não 

pode, no caso concreto, ser executado perante o Juizado Especial Cível, o 

qual é incompetente para fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada 

em processo de recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação 

de seu crédito perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data 

anterior ao ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 

do FONAJE que dispõe que "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." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, 

devendo o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004213625, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“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.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Deste modo, os valores remanescentes necessitam da 

competente liquidação para serem satisfeitos através dos procedimentos 

adequados, ou seja, com a sua aferição deverá ser emitida certidão de 

crédito para ser executado junto ao plano já homologado pelo Juízo 

Universal da 7ª Vara Empresarial do RJ, como bem determinado pelo e. 

Presidente do TJRJ, no Aviso TJ n. 37/2018: “AVISO TJ nº 37/2018. O 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  Recuperação  Jud ic ia l  do  Grupo  O I  (P roc .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 
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OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Dito isso, mister a 

contabilização/atualização dos valores alegadamente excedidos e/ou 

remanescidos para que o débito seja integralmente satisfeito sem qualquer 

prejuízo às partes, em destaque à empresa recuperanda, motivo pelo qual, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa dos autos 

ao contador judiciário para que seja feito cálculo, observando o valor já 

recebido em id nº 4407720. Registre-se que também deverá ser 

observado o limite da data de atualização, ou seja, até a data de 

20/06/2016, nos termos do Aviso TJ n. 37/2018. E quanto aos índices e 

juros serão: “acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigo 405 do CC), e correção monetária desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.” Pelo exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito ante a incompetência deste juízo 

para prosseguimento dos atos expropriatórios em face da executada que 

está em processo recuperacional, devendo a exequente seguir o 

procedimento apto a habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional, 

HOMOLOGANDO desde já o cálculo a ser realizado pelo contador judicial. 

EXPEÇA-SE a competente certidão de crédito, consoante cálculo a ser 

realizado. CONDENO a executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, estes no importe de 

10% do valor do débito, nos termos do art. 85 do CPC/15. PUBLIQUE-SE, 

ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 

25 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a 

verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, 

que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro 

lhe for determinado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA SARDINHA DA COSTA OAB - MT25366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

SENTENÇA Processo: 1000340-17.2019.8.11.0021 AUTOR(A): RUTE 

SANTOS DA SILVA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora 

são procedentes. A Reclamante alega que é titular do número (66) 

99664-3506 desde o ano de 2014 e maio de 2018 resolveu encerrar o 

contrato com a empresa, reativando a linha logo em seguida, no entanto, 

notara que o valor das faturas vinham aumentando mês a mês (ID 

18543043) sem qualquer justificativa, tendo então sido surpreendida com 

uma notificação de cobrança e inscrição em órgãos de Proteção ao 

crédito (ID 18543046). Narra ainda que embora tenha tentado por diversas 

vezes cancelar a linha telefônica, a empresa ré se recusa a realizar o 

cancelamento em razão de haverem débitos em aberto, trazendo aos 

autos (movimentação de ID 18543042) diversos números de protocolo com 

data e horário. Por sua vez, a Reclamada alega que a linha da reclamada 

fora cortada em razão de ter esta se tornado inadimplente e que ao 

efetuar a cobrança está exercendo seu direito. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Da análise dos autos, em especial dos 

documentos aportados, tenho que razão assiste à Reclamante, pois a 

Reclamada não tomou qualquer providência que evitasse a ocorrência de 

tais danos, dessa forma o acolhimento do pedido consistente em repará-la 

pelo dano moral sofrido, é medida que se impõe. É cediço que a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, no momento em que a Reclamada 

não agiu dentro dos limites do contrato, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 
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desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade do Reclamante, pois 

no aguardo da produção dos efeitos conforme contratado. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da autora, 

para: I – DECLARA a existência do débito no valor de R$ 71,40 (setenta e 

um reais e quarenta centavos) a que se refere notificação do Serasa 

Experian de ID 18543046; II – DETERMINAR a retirada de qualquer 

inscrição do nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes em 

relação ao débito no valor de R$ 71,40 (setenta e um reais e quarenta 

centavos) a que se refere notificação do Serasa Experian de ID 

18543046; III – DETERMINAR que seja efetuado o cancelamento do plano 

telefônico referente à linha (66) 99664-3506 em nome da reclamante; IV - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data da citação. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010206-71.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 

8010206-71.2012.8.11.0021. EXEQUENTE: TARCISIO CARDOSO TONHA 

EXECUTADO: OI S.A, OI BRASILTELECOM Diante do transcurso do prazo 

de suspensão e homologação do plano de recuperação judicial da parte 

reclamada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

querendo, dar prosseguimento ao feito. Sem manifestação,a arquive-se. 

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

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-54.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA ALMEIDA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

8010211-54.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCIA ADRIANA ALMEIDA 

LUZ EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Transcorrido o prazo da 

suspensão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 ( cinco) dias. Sem manifestação, arquive-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001116-17.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MARTINHA 

GOMES DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PREJUDICIAL - DECADÊNCIA Com relação à arguição da primeira 

reclamada de prejudicial de mérito (decadência), não há como ser 

acolhida, isto porque, no presente caso, tratando-se de responsabilidade 

civil por fato do produto, incide a disciplina da prescrição quinquenal (art. 

27 do CDC), e não a da decadência (art. 26). Passo a análise do MÉRITO 

da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de envios pela 

reclamada de cartões de crédito à reclamante, cartões estes que nunca 

foram solicitados, pugnando ao final pela condenação do requerido a 

reparação por Danos Morais. O banco Reclamado em sua defesa trouxe 

contrato Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo 

Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, 

assinado em 15/02/2018 com assinatura idêntica à da reclamante 

apresentada nos documentos juntados à inicial e ata de audiência de 

tentativa de conciliação, e ainda, trouxe aos autos os mesmos 

documentos trazidos pela reclamante, como pode ser observado dos 

documentos de IDs 23002728 e 23002729. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. O contrato trazido aos Autos demonstra a 

existência de relação jurídica existente entre o requerente e o banco 

requerido, de onde provém o débito que gerou a negativação objeto da 

presente demanda. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte 

autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor afirma não 

reconhecer o débito em questão, no entanto sequer apresentou provas 
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que pudessem vir a atestar suas alegações. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por MARTINHA GOMES DA SILVA em desfavor 

do BANCO BMG S/A. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

SENTENÇA Processo: 1000846-90.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MARCELO 

RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora 

são Improcedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida no valor de R$ 609,50 

(seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), acostado aos autos em 

ID n.º 19860750 que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em 

vista que afirma não possuir qualquer débito junto a empresa reclamada a 

ponto de justificar tal restrição. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência de débito que originou a negativação referida, bem como pela 

condenação da requerida a reparação por Danos Morais. Não há dúvida 

acerca da existência da restrição do nome da reclamante junto ao órgão 

de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato 

de negativação juntado na exordial, indicando a existência de débito da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal, comprovante de 

residência, procuração “Ad Judicia” e declarações. Já de outro tanto, a 

parte requerida trouxe contrato de Ficha Proposta de Abertura de Conta 

Pessoa Física, datado de 05/09/2008, com assinatura idêntica à do 

reclamante apresentada nos documentos juntados à inicial e ata de 

audiência de tentativa de conciliação, e ainda, cópia do mesmo documento 

de identidade trazido na inicial, o que comprova a existência da relação 

jurídica a amparar o débito apontado. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. O contrato trazido aos Autos demonstra a 

existência de relação jurídica existente entre o requerente e o banco 

requerido, de onde provém o débito que gerou a negativação objeto da 

presente demanda. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte 

autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor afirma não 

reconhecer o débito em questão, no entanto sequer apresentou provas 

que pudessem vir a atestar suas alegações. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Com relação ao pedido de condenação da 

requerente em litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação não 

restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por MARCELO RODRIGUES 

DOS SANTOS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Proceda a 

secretaria a baixa do restritivo de crédito objeto da presente demanda via 

sistema SERASA-JUD. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. LIMA Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-18.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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J S T TURRA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA CALIXTO OAB - DF62635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

 

PROCESSO n. 1000564-18.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:J S T TURRA 

COMERCIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA OLIVEIRA 

CALIXTO POLO PASSIVO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010208-70.2014.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIO ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Pelo que se infere dos autos e é de 

conhecimento geral, houve a determinação, por parte do Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo 

registrados sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, acerca da prorrogação 

da suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta), em razão do 

processamento da recuperação judicial, ou até a realização da 

Assembleia Geral de Credores. Destaca-se “Ficam suspensas todas as 

execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, 

provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através das quais 

estejam sendo cobradas as multas e/ou sanções administrativas aplicadas 

contra as devedoras, excetuando-se as que tenham sido extintas por 

sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em 

que, efetivada a constrição em espécie, tenham decorrido o prazo para 

impugnação pelo devedor ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, 

ou nos embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a 

prolação da sentença como a certificação do decurso do prazo para 

impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a 

impugnação apresentada pela devedora, terão como marco final data 

anterior à decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016).” Assim 

se observando, claramente, o § 4ª do art. 6º da Lei nº 11.101/05, traz a 

expressa disposição no que tange à supramencionada suspensão, 

consignando a ressalva de que, após o transcurso do prazo, é possível, 

aos credores, adotarem providências para dar início ou prosseguir em 

suas demandas, seja em conhecimento ou em fase executiva, sem que, 

para tanto, haja pronunciamento judicial. Pois bem. Não é surpresa, até 

mesmo pela grande publicidade e notoriedade da situação, que após 

esgotado o prazo da suspensão, houve a homologação do plano de 

recuperação judicial apresentado por grupo econômico do qual faz parte a 

executada, o que trouxe apenas as seguintes ressalvas: a) ser inválida a 

Seção 11 do Anexo (denominado Subscription and Commitment Agreement 

do PRJ), no que tange à faculdade conferida às Recuperandas de 

realizarem reembolso de despesas incorridas pelos credores na busca p 

ela satisfação de seus créditos; b) serem as condições previstas no item 

5 do mesmo Anexo, que preveem o pagamento de commitment fee, 

extensíveis a todos os credores nas mesmas condições. Especificamente, 

no caso em testilha, a parte exequente teve seu crédito constituído 

posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da executada, 

razão pela qual, via de regra, em atenção ao que dispõe o art. 49 da Lei nº 

11.101/05, tal montante não estaria a ela sujeito. “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.” Dessa forma, tão somente os créditos que foram 

constituídos até a data do pedido se submetem à recuperação judicial, 

sendo motivo suficiente para se excluir o que está em discussão nos 

presentes autos, tendo em vista que não integra o plano recuperacional, 

devendo prosseguir as execuções assim consolidadas. Confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO 

PLANO – RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

DA EXECUTADA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, 

apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à 

recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional 

não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 2. A agravante não 

impugnou, de forma específica e detalhada, os fundamentos da decisão 

agravada, limitando-se a repetir o teor do seu apelo nobre. Incide ao caso, 

pois, o enunciado nº 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo de art. 

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada". 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no 

AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 06/11/2014, DJe 14/11/2014). “PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE 

CREDORES. REQUISITOS FORMAIS. MEMORIAL DE CÁLCULO. 

APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DAS 

DÍVIDAS ANTERIORES. CRÉDITOS TRABALHISTAS. DÍVIDAS 

CONSOLIDADAS. 1. - A Lei de Falências exige que a habilitação de crédito 

se faça acompanhar da prova da dívida (an e quantum debeatur), bem 

como da origem e classificação dessa mesma dívida. Se as instâncias de 

origem, soberanas na apreciação da prova, concluíram pelo atendimento 

dessas exigências legais não há como barrar o processamento do pedido 

de recuperação judicial por ausência de memorial descritivo da dívida. 2. - 

O crédito trabalhista só estará sujeito à novação imposta pelo Plano de 

Recuperação Judicial se se tratar de crédito já consolidado ao tempo da 

propositura do pedido de Recuperação Judicial. 3. - Alegação de negativa 

de prestação jurisdicional preliminarmente rejeitada. Se os fundamentos 

adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não 

está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 4. - 

Recurso Especial a que se nega provimento.” (STJ – REsp 1321288/MT, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 

18/12/2012) Apesar de tal compreensão, mesmo o crédito exequendo não 

se sujeitando ao plano de recuperação, não poderá haver a expropriação 

de bens essenciais à atividade empresarial, pois é o Juízo Universal que 

deverá exercer tal controle. Neste exato sentido é a decisão proferida 

pelo próprio Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 

nos autos do processo de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, na data de 

26.2.2018. Vejamos: (…) No que se refere aos créditos extraconcursais, 

as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor 

efetivamente devido ao credor. Na execução, contudo, os atos de 

constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo 

recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ: (...) Assim, 

acolho os embargos e determino que seja oficiada a Presidência do 

Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no 

seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral de Credores 

realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do Grupo 

OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, 

sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos 

antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, 

extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos 

extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição 

devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Não diferentes são 

os acórdãos abaixo colacionados, oriundos do Superior Tribunal de 

Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO 

FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS 

CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. 

MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A Segunda 

Seção decidiu que "inexiste ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 

97 da CF) e desrespeito à Súmula Vinculante n. 10/STF na decisão que 

reconhece a competência do Juízo da recuperação judicial para o 

prosseguimento de execução fiscal movida contra a empresa 
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recuperanda. Esta Corte Superior entende que não há declaração de 

inconstitucionalidade nesse caso, e sim interpretação sistemática dos 

dispositivos legais sobre a matéria" (AgRg no CC 128.044/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 3/4/2014). 2. As 

causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado 

no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência 

absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não 

se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia 

de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual. 3. 

Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais 

embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, deva se dar 

perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos 

processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, a prática de atos 

constritivos contra o patrimônio da recuperanda é da competência do 

Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da 

preservação da empresa. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” 

(STJ – AgInt no CC 153.006/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 27/02/2018) – grifo nosso. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA 

COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ATOS EXECUTIVOS - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL - AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO CONHECIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 

INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015). 

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, os 

aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2. "A 

jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos 

de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em 

falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 

ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda 

que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/05." (ut. CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016). E 

ainda: AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016; AgRg 

no CC 116.594/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, DJe 19/03/2012. 3. Embargos de 

declaração acolhidos apenas para sanar a omissão detectada, sem 

efeitos infringentes.” (STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no CC 122.671/RJ, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

01/03/2018) – grifo nosso. “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

CÍVEL E JUÍZO ARBITRAL. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DA CONSORCIADA. CRÉDITOS. INCLUSÃO. PLANO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos 

gira em torno de definir se atos constritivos e expropriatórios dirigidos 

contra consórcio de empresas atingem também o patrimônio de sociedade 

consorciada em recuperação judicial e, nessa hipótese, definir a 

competência para a realização de referidos atos. 2. A jurisprudência desta 

Corte se firmou no sentido de que é possível, diante da conclusão de que 

a atividade arbitral tem natureza jurisdicional, que exista conflito de 

competência entre Juízo arbitral e órgão do Poder Judiciário, cabendo ao 

Superior Tribunal de Justiça seu julgamento. 3. No caso concreto, os 

créditos devidos ao consórcio foram incluídos, na proporção de 65% 

(sessenta e cinco por cento), no plano de recuperação judicial da 

consorciada. 4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, cabe 

ao juízo em que se processa a recuperação judicial fiscalizar o destino 

dos bens da recuperanda, que devem seguir o que determinado no plano 

de recuperação aprovado pelos credores. 5. Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro/RJ.” (STJ – CC 148.932/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 

01/02/2018) Compete à parte exequente, caso tenha interesse na 

constrição de bens em desfavor da empresa executada, diligenciar junto 

ao Juízo da recuperação judicial com tal finalidade, o que, repita-se, não é 

admissível nos presentes autos. Isso posto, DETERMINO: a) A intimação 

da parte exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias; b) Demonstrado o interesse, com 

suporte no acime mencionado, atentando-se para a determinação exarada 

nos autos da recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, 

OFICIE-SE ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 

com cópias da sentença, requerimento da parte exequente e seu 

respectivo cálculo, bem como da presente decisão, a fim de que se 

aprecie e, se acaso for, defira e determine as medidas constritivas 

cabíveis, restando, portanto, SUSPENSA a execução quanto à execução 

de quantia. c) demonstrado o desinteresse no prosseguimento do feito ou 

transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010235-53.2014.8.11.0021. REQUERENTE: CLEDER ROBERTO 

FACHINELLO REQUERIDO: OI S.A Pelo que se infere dos autos e é de 

conhecimento geral, houve a determinação, por parte do Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo 

registrados sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, acerca da prorrogação 

da suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta), em razão do 

processamento da recuperação judicial, ou até a realização da 

Assembleia Geral de Credores. Destaca-se “Ficam suspensas todas as 

execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, 

provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através das quais 

estejam sendo cobradas as multas e/ou sanções administrativas aplicadas 

contra as devedoras, excetuando-se as que tenham sido extintas por 

sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em 

que, efetivada a constrição em espécie, tenham decorrido o prazo para 

impugnação pelo devedor ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, 

ou nos embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a 

prolação da sentença como a certificação do decurso do prazo para 

impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a 

impugnação apresentada pela devedora, terão como marco final data 

anterior à decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016).” Assim 

se observando, claramente, o § 4ª do art. 6º da Lei nº 11.101/05, traz a 

expressa disposição no que tange à supramencionada suspensão, 

consignando a ressalva de que, após o transcurso do prazo, é possível, 

aos credores, adotarem providências para dar início ou prosseguir em 

suas demandas, seja em conhecimento ou em fase executiva, sem que, 

para tanto, haja pronunciamento judicial. Pois bem. Não é surpresa, até 

mesmo pela grande publicidade e notoriedade da situação, que após 

esgotado o prazo da suspensão, houve a homologação do plano de 

recuperação judicial apresentado por grupo econômico do qual faz parte a 

executada, o que trouxe apenas as seguintes ressalvas: a) ser inválida a 

Seção 11 do Anexo (denominado Subscription and Commitment Agreement 

do PRJ), no que tange à faculdade conferida às Recuperandas de 

realizarem reembolso de despesas incorridas pelos credores na busca p 

ela satisfação de seus créditos; b) serem as condições previstas no item 

5 do mesmo Anexo, que preveem o pagamento de commitment fee, 

extensíveis a todos os credores nas mesmas condições. Especificamente, 

no caso em testilha, a parte exequente teve seu crédito constituído 

posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da executada, 

razão pela qual, via de regra, em atenção ao que dispõe o art. 49 da Lei nº 

11.101/05, tal montante não estaria a ela sujeito. “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.” Dessa forma, tão somente os créditos que foram 

constituídos até a data do pedido se submetem à recuperação judicial, 

sendo motivo suficiente para se excluir o que está em discussão nos 

presentes autos, tendo em vista que não integra o plano recuperacional, 
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devendo prosseguir as execuções assim consolidadas. Confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS 

À EXECUÇÃO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO 

PLANO – RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

DA EXECUTADA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, 

apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à 

recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional 

não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 2. A agravante não 

impugnou, de forma específica e detalhada, os fundamentos da decisão 

agravada, limitando-se a repetir o teor do seu apelo nobre. Incide ao caso, 

pois, o enunciado nº 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo de art. 

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada". 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no 

AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 06/11/2014, DJe 14/11/2014). “PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE 

CREDORES. REQUISITOS FORMAIS. MEMORIAL DE CÁLCULO. 

APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DAS 

DÍVIDAS ANTERIORES. CRÉDITOS TRABALHISTAS. DÍVIDAS 

CONSOLIDADAS. 1. - A Lei de Falências exige que a habilitação de crédito 

se faça acompanhar da prova da dívida (an e quantum debeatur), bem 

como da origem e classificação dessa mesma dívida. Se as instâncias de 

origem, soberanas na apreciação da prova, concluíram pelo atendimento 

dessas exigências legais não há como barrar o processamento do pedido 

de recuperação judicial por ausência de memorial descritivo da dívida. 2. - 

O crédito trabalhista só estará sujeito à novação imposta pelo Plano de 

Recuperação Judicial se se tratar de crédito já consolidado ao tempo da 

propositura do pedido de Recuperação Judicial. 3. - Alegação de negativa 

de prestação jurisdicional preliminarmente rejeitada. Se os fundamentos 

adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não 

está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 4. - 

Recurso Especial a que se nega provimento.” (STJ – REsp 1321288/MT, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 

18/12/2012) Apesar de tal compreensão, mesmo o crédito exequendo não 

se sujeitando ao plano de recuperação, não poderá haver a expropriação 

de bens essenciais à atividade empresarial, pois é o Juízo Universal que 

deverá exercer tal controle. Neste exato sentido é a decisão proferida 

pelo próprio Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 

nos autos do processo de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, na data de 

26.2.2018. Vejamos: (…) No que se refere aos créditos extraconcursais, 

as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor 

efetivamente devido ao credor. Na execução, contudo, os atos de 

constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo 

recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ: (...) Assim, 

acolho os embargos e determino que seja oficiada a Presidência do 

Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no 

seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral de Credores 

realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do Grupo 

OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, 

sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos 

antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, 

extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos 

extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição 

devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Não diferentes são 

os acórdãos abaixo colacionados, oriundos do Superior Tribunal de 

Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO 

FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS 

CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. 

MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A Segunda 

Seção decidiu que "inexiste ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 

97 da CF) e desrespeito à Súmula Vinculante n. 10/STF na decisão que 

reconhece a competência do Juízo da recuperação judicial para o 

prosseguimento de execução fiscal movida contra a empresa 

recuperanda. Esta Corte Superior entende que não há declaração de 

inconstitucionalidade nesse caso, e sim interpretação sistemática dos 

dispositivos legais sobre a matéria" (AgRg no CC 128.044/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 3/4/2014). 2. As 

causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado 

no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência 

absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não 

se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia 

de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual. 3. 

Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais 

embargos, na forma do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, deva se dar 

perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos 

processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, a prática de atos 

constritivos contra o patrimônio da recuperanda é da competência do 

Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da 

preservação da empresa. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” 

(STJ – AgInt no CC 153.006/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 27/02/2018) – grifo nosso. 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA 

COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ATOS EXECUTIVOS - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL - AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO CONHECIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 

INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015). 

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, os 

aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2. "A 

jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos 

de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em 

falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei nº 7.661/45 

ou da Lei nº 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda 

que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/05." (ut. CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016). E 

ainda: AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016; AgRg 

no CC 116.594/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/03/2012, DJe 19/03/2012. 3. Embargos de 

declaração acolhidos apenas para sanar a omissão detectada, sem 

efeitos infringentes.” (STJ – EDcl nos EDcl no AgRg no CC 122.671/RJ, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

01/03/2018) – grifo nosso. “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

CÍVEL E JUÍZO ARBITRAL. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DA CONSORCIADA. CRÉDITOS. INCLUSÃO. PLANO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos 

gira em torno de definir se atos constritivos e expropriatórios dirigidos 

contra consórcio de empresas atingem também o patrimônio de sociedade 

consorciada em recuperação judicial e, nessa hipótese, definir a 

competência para a realização de referidos atos. 2. A jurisprudência desta 

Corte se firmou no sentido de que é possível, diante da conclusão de que 

a atividade arbitral tem natureza jurisdicional, que exista conflito de 

competência entre Juízo arbitral e órgão do Poder Judiciário, cabendo ao 

Superior Tribunal de Justiça seu julgamento. 3. No caso concreto, os 

créditos devidos ao consórcio foram incluídos, na proporção de 65% 

(sessenta e cinco por cento), no plano de recuperação judicial da 

consorciada. 4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, cabe 

ao juízo em que se processa a recuperação judicial fiscalizar o destino 

dos bens da recuperanda, que devem seguir o que determinado no plano 

de recuperação aprovado pelos credores. 5. Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro/RJ.” (STJ – CC 148.932/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 

01/02/2018) Compete à parte exequente, caso tenha interesse na 

constrição de bens em desfavor da empresa executada, diligenciar junto 

ao Juízo da recuperação judicial com tal finalidade, o que, repita-se, não é 

admissível nos presentes autos. Isso posto, DETERMINO: a) A intimação 

da parte exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias; b) Demonstrado o interesse, com 

suporte no acime mencionado, atentando-se para a determinação exarada 

nos autos da recuperação judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, 

OFICIE-SE ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 

com cópias da sentença, requerimento da parte exequente e seu 

respectivo cálculo, bem como da presente decisão, a fim de que se 

aprecie e, se acaso for, defira e determine as medidas constritivas 

cabíveis, restando, portanto, SUSPENSA a execução quanto à execução 

de quantia. c) demonstrado o desinteresse no prosseguimento do feito ou 

transcorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Água Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEO JUNIOR SALES MACHADO (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: 

1000070-90.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEO JUNIOR SALES 

MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. 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: 8013309-52.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BREIT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 

8013309-52.2013.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDREIA BREIT EXECUTADO: 

OI S.A Pelo que se infere dos autos e é de conhecimento geral, houve a 

determinação, por parte do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do 

Rio de Janeiro, nos autos do processo registrados sob nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, acerca da prorrogação da suspensão do 

feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta), em razão do processamento da 

recuperação judicial, ou até a realização da Assembleia Geral de 

Credores. Destaca-se: “Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

inclusive as execuções através das quais estejam sendo cobradas as 

multas e/ou sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, 

excetuando-se as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do 

CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada a 

constrição em espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo 

devedor ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos 

embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação 

da sentença como a certificação do decurso do prazo para impugnação 

do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação 

apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à 

decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016).” Assim se 

observando, claramente, o § 4ª do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, traz 

expressa disposição no que tange à supramencionada suspensão, 

consignando a ressalva de que, após o transcurso do prazo, é possível, 

aos credores, adotarem providências para dar início ou prosseguir em 

suas demandas, seja em conhecimento ou em fase executiva, sem que, 

para tanto, haja pronunciamento judicial. Pois bem. Não é surpresa, até 

mesmo pela grande publicidade e notoriedade da situação, que, após 

esgotado o prazo da suspensão, houve a homologação do plano de 

recuperação judicial apresentado por grupo econômico do qual faz parte a 

executada, trazendo apenas as seguintes ressalvas: a) ser inválida a 

Seção 11 do Anexo (denominado Subscription and Commitment Agreement 

do PRJ), no que tange à faculdade conferida às Recuperandas de 

realizarem reembolso de despesas incorridas pelos credores na busca p 

ela satisfação de seus créditos; b) serem as condições previstas no item 

5 do mesmo Anexo, que preveem o pagamento de commitment fee, 

extensíveis a todos os credores nas mesmas condições. Especificamente, 

atendo-se à presente demanda, tem-se que o crédito exequendo teve a 

sua constituição anteriormente ao deferimento da recuperação judicial da 

executada, ou seja, antes de 21.6.2016, o que atrai, logicamente, o seu 

pagamento na forma do plano aprovado. Neste ínterim, a decisão proferida 

pelo Juízo Universal da recuperação, em 26.2.2018, naqueles autos, 

trouxe a determinação no sentido expresso de que “as execuções de 

créditos concursais devem ser julgadas extintas pelos juízos de origem, 

pois os credores serão pagos na forma do plano”. Confira-se: (…) No que 

se refere aos créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o 

Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. 

Na execução, contudo, os atos de constrição devem ser efetuados 

exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica 

jurisprudência do STJ: (...) Assim, acolho os embargos e determino que 

seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição 

de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os processos 

ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos 

podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de 

créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser 

pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos 

em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem 

seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da 

jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo 

da Recuperação". Diante da novação creditícia e da PRÓPRIA 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL, o feito deverá ser extinto, sem 

resolução meritória, devendo, o procedimento para recebimento de 

eventual crédito remanescente, ser realizado junto ao Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo 

registrados sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001. Este é, inclusive, o 

entendimento exponenciado no acórdão que abaixo transcreve-se: 

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) – grifo nosso. 

Diante do exposto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para 

a determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do artigo 924, III do CPC. Outrossim, PODERÁ a parte exequente, às 
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suas expensas, requerer o que de direito junto ao Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser aqui pleiteada e 

expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias necessárias para 

tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO. No mais, a título de informação, 

CONSIGNO que nos termos das decisões proferidas pelo Juízo 

Recuperacional, foi instaurado procedimento de mediação que objetiva dar 

celeridade à solução da controvérsia relacionada aos créditos que são 

objeto dos incidentes de impugnação e habilitação retardatária no bojo da 

Recuperação Judicial. Para tanto, foi criada pela OI S/A uma Plataforma de 

Mediação com os Incidentes Processuais, que está disponível para 

acesso no site: www.credor.oi.com.br. Ao entrar no endereço eletrônico 

o exequente observará as regras lá indicadas, podendo as partes 

chegarem a composição amigável. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-69.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IU SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001061-69.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 52.800,00 ESPÉCIE: [Seguro, Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANANIAS ANTONIO DE CARVALHO 

Endereço: na Rua Rui Barbosa, 775, Beira Rio, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: IU SEGUROS S.A. Endereço: 

Avenida Paulista, 2064, conjuntos 51 e 52, 7o pavi, AVENIDA PAULISTA 

2064, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-928 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação e os 

documentos a ela agregados, 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, 27 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: 1000379-51.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MOURA BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000379-51.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): WANDERSON MOURA BRITO REU: DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

correição. 1. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 2. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-50.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARROS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DO CARMO CANDIDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000823-50.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): ROSANGELA BARROS LOPES REU: JOSE DO CARMO 

CANDIDO Vistos em correição. 1. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 2. 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-81.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT PAEZANO PORFIRIO (AUTOR(A))

DELIANE FREITAS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000323-81.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 19.635,12 ESPÉCIE: [Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: DELIANE FREITAS MARQUES Endereço: Rua C, 

Quadra 03, Lote 16, Professora Maria das Graças, ALTO ARAGUAIA - MT 

- CEP: 78780-000 Nome: HELBERT PAEZANO PORFIRIO Endereço: Rua C, 

Quadra 03, Lote 16, Professora Maria das Graças, ALTO ARAGUAIA - MT 

- CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: 

RUA SENADOR DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 andares, CENTRO, RIO DE 
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JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela agregados, 

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, 27 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-496 GUARDA

Processo Número: 1000334-76.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000334-76.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: ROSANE RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

WANDERSON DOURADOS FERREIRA Vistos em correição. 1. RECEBO a 

inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os requisitos 

legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. 2. 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. Processe-se o presente feito em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, inciso II, do CPC. 3. Passo a analise da tutela de 

urgência. 4. Como se sabe, em casos de guarda, é sabido que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente tem consagrado o princípio, no qual sempre 

deve ser priorizado o bem estar do menor. Urge ressaltar que a guarda 

obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se à terceiro. 

4. A guarda provisória encontra guarida no ordenamento jurídico, 

precisamente porque tal expediente tem por fim, atender a uma situação 

de urgência excepcional instaurada, consoante se dessume do art. 33, § 

2° do ECA: Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 5. Insta salientar que a 

guarda provisória é um instituto precário, podendo ser revogado a 

qualquer tempo caso verificado a necessidade de tal desiderato. 6. A 

despeito da linha de raciocínio acima exposta, o que aqui se busca é o 

melhor interesse da(o) menor sem lhe causar maiores prejuízos. 

Denota-se, in casu, num juízo de cognição sumária próprio ao momento 

processual, que a autora possui as condições necessárias para o 

exercício da guarda pretendida. 7. Assim, pelos documentos até aqui 

acostados e fatos narrados na exordial, resta evidenciando que a guarda 

que ora se pleiteia atende ao melhor interesse da(o) menor, pelo menos 

numa cognição sumária, própria dessa fase processual. 8. Nesta toada, a 

concessão da tutela de urgência pleiteada exige a demonstração efetiva 

dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. 9. Consoante previsão expressa no art. 19 do ECA, 

constitui direito da criança de ter assegurado o seu pleno 

desenvolvimento, sendo devidamente assegurado o convívio familiar. 

Nestes termos: Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta 

seu desenvolvimento integral. 10. A convivência familiar, antes de ser um 

privilégio do pai ou da mãe, consiste em direito da criança, insculpido na 

Constituição Federal, Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente. 

11. No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, verifico presente o requisito, eis que a guarda pretendida visa 

regularizar uma situação fática já existente e que vem atendendo ao 

melhor interesse do adolescente. 12. Por fim, vislumbra-se que a 

concessão da guarda pretendida em favor da parte Autora, não trará 

prejuízos ao menor ou a requerida, senão vejamos: A concessão da 

guarda, provisória ou definitiva, não faz coisa julgada, podendo ser 

modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não tenham sido 

cumpridas as obrigações pelo seu guardião (RT 637/52 e 596/262). 13. 

Destarte, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para conceder a GUARDA PROVISÓRIA do(o) menor ao 

requerente, mediante termo de compromisso, nos termos do art. 33, § 1º, 

do ECA. 14. LAVRE-SE o competente Termo de Guarda Provisória da(o) 

menor ANTONIO MOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA DOURADOS NETO, 

em favor de ROSANE RODRIGUES DE OLIVEIRA. 15. INTIME-SE o(a) 

requerente, sobre o teor da presente decisão, e para que, no prazo de 15 

(quinze) dias compareça a este juízo para assinar o Termo de Guarda 

Provisória. DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS 16. A demanda tramitará 

pelo RITO ESPECIAL da Lei n. 5.478/1968, aplicando-se, no que couber, o 

disposto nos artigos 693 a 699 do CPC. 17. Em consonância com o 

disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 15 de JUNHO de 2010, às 14h, sala 02, e 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, nos moldes do regramento expresso 

da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO 

do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. 18. Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do 

art. 334 do CPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a data 

do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da solenidade. 

19. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC. 20. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de conciliação, os 

autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal 

solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do CPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335 c.c. art. 679, também do CPC. 21. Face o disposto no art. 344 

do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

22. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros do Ministério 

Público e da Defensoria Pública. 23. Também sendo o caso, proceda o(a) 

gestor(a) judicial a devida identificação do processo (tarja e/ou anotação 

virtual), assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 24. Por fim, CITE-SE e 

INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; 

c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá 

obedecer à regra do art. 335, do mesmo códex. 25. Diversamente, não 

havendo autocomposição, decorrido o prazo para contestar o pedido e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: a. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 
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provas ou se deseja o julgamento antecipado; b. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. 26. 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. 27. Após, DÊ VISTA ao MPE. Da Oficina de Pais e Filhos 28. Diante 

dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor 

interesse da criança e do adolescente, visando amparar os interesses da 

criança/adolescente que, não obstante tenra idade, já enfrenta a 

separação dos pais e os possíveis conflitos dela oriundos, ENCAMINHO 

as partes à Oficina de Pais e Filhos que será realizada no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA de Alto 

Araguaia/MT no dia 19 de junho de 2020, com início às 13h00min (horário 

oficial de Cuiabá). 28.1. A Oficina de Pais e Filhos consiste em programa 

educacional interdisciplinar para casais e os respectivos filhos menores 

com o viés de reorganização familiar através de etapas desenvolvidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça com a ajuda de psicólogos e com base 

na expediência de outros países. O programa se apoia na literatura sobre 

os efeitos do divórcio e na importância de os pais e demais membros da 

família buscarem maneiras saudáveis de lidar com o término do 

casamento. A ruptura dos laços familiares é certamente estressante e 

traumática para os filhos menores, porém crises de longa duração podem 

e devem ser evitadas. Os casais que conseguem lidar de forma positiva 

com a separação garantem aos filhos um ambiente acolhedor e favorecem 

que eles não apenas sobrevivam, mas amadureçam positivamente após o 

divórcio. 28.2. Destaco que a Oficina não visa avaliar ou julgar os pais, 

mas apenas, ajuda-los, bem como seus filhos menores, a superarem esta 

fase de reorganização familiar, prevenindo novos conflitos e tendo um 

pouco mais de paz em suas vidas. 28.3. Portanto, CONVIDEM-SE as 

partes, através de intimação pelo Oficial de Justiça, para que compareçam 

à Oficina com seu(s, ua, uas) filho(s, a, as). 29. Ao fim, à conclusão 

mediante correta triagem para deliberação pertinente. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONCALVES GIL - TRANSPORTADORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GRAZIELE LIMA OAB - SP389507 (ADVOGADO(A))

MATEUS JERONYMO DA SILVA OAB - PR59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

GILMAR BATISTELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO JOSE MESELIRA OAB - PR48127 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000631-54.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 380.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JAIR GONCALVES GIL - 

TRANSPORTADORA Endereço: Rua Vereador Clovis de Camargo Bueno, 

1194, CENTRO, PALMITAL - SP - CEP: 19970-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: Rua Maripa, 345, centro, 

NOVA SANTA ROSA - PR - CEP: 85930-000 Nome: GILMAR BATISTELA 

Endereço: Aridne Feltrin Campos, 609, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento total das custas e despesas processuais, sob 

pena de extinção, 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 , 27 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: 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)

 

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 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-31.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

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. 1000779-31.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 11.880,00 ESPÉCIE: [Averbação/Cômputo/Conversão de tempo 

de serviço especial, Certidão de Tempo de Serviço, Honorários 

Advocatícios, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ROBERTO CARLOS DE SOUZA Endereço: Rua 

Quintino Bocaiuvo, 139, Alvorada, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: RUA ARNALDO 

ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela agregados, 

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, 27 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-496 GUARDA

Processo Número: 1001153-47.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON COSTA OLIVEIRA OAB - GO53604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA Sentença REQUERENTE: PABLO LEMES DE SOUSA Advogado 

do(a) REQUERENTE: VILSON COSTA OLIVEIRA - GO53604 REQUERIDO: 

JHURLLY DA SILVA GOULART Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS tendo com partes às em epígrafe, em 

que, previamente ao recebimento da inicial, foi determinado que o 

requerente emendasse a peça inaugural, conforme descrito no despacho 

de id. 26139444, sob pena de indeferimento. 2. Devidamente intimado, foi 

certificado o decurso de prazo para manifestação – id. 28889969. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 3. O Código de 

Processo Civil elenca determinados pressupostos inerentes ao próprio 

processo, cuja ausência impossibilita o conhecimento do mérito da ação e, 

por seguinte, a tutela jurisdicional pleiteada em Juízo. 4. Tais pressupostos 

são os requisitos mínimos necessários à existência e ao desenvolvimento 

válido e regular do processo, que se traduzem em matérias de ordem 

pública, a respeito das quais o Juiz pode conhecer de ofício em qualquer 

tempo e grau de jurisdição. 5. No caso vertente, verifica-se a ausência do 

pressuposto de validade, qual seja a petição apta, haja vista que a parte 

autora não se atentou ao prazo concedido para sanar as irregularidades, 

deixando de apresentar uma petição apta para o alcance da propositura 

da ação. 6. Importante frisar, para que o processo seja válido e se 

desenvolva regularmente há necessidade de que a petição inicial 

preencha todos os requisitos legais, essencialmente os definidos nos arts. 

320 e 321, parágrafo único, do CPC. 7. A(o) requerente não emendou a 

peça inicial, conforme determinado, no prazo legal. Tal circunstância, sem 

dúvida alguma, enseja a impossibilidade do conhecimento do pedido e 

prosseguimento do feito, ante a ausência de documento indispensável 

para a propositura desta ação, de modo que deve ser aplicada a sanção 

prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. 8. Portanto, imperiosa se 

faz à declaração da extinção do processo sem julgamento de mérito, com 

arrimo no art. 485, inciso I e IV, do CPC. 9. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do disposto no art. 485, inciso I e IV, c/c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 10. Sem custas. 11. 

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo. 12. 

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. 

Cumpra-se. Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000674-88.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BRANDAO LOBO OAB - GO37757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO DAVY NETO (REQUERIDO)

MARIA RITA FRAGA BUENO DAVY (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000674-88.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: AMERICANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

REQUERIDO: CICERO DAVY NETO Vistos em correição. 1. DEFIRO o 

requerimento retro, oportunizo 15 dias para o exequente providenciar o 

necessário para expedição do mandado em relação a devedora MARIA 
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RITA FRAGA DAVY. 2. CUMPRA-SE, servindo a carta precatória de 

mandado. 3. Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, 

DEVOLVA-SE à Comarca de origem, com nossas homenagens. Às 

providências, com URGÊNCIA. Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1003188-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SAVIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA (REU)

ELIENE NOGUEIRA TAVARES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1003188-65.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROBERTO SAVIO BORGES REU: LAUDEMI MOREIRA 

NOGUEIRA, ELIENE NOGUEIRA TAVARES Vistos em correição. 1. Recebo 

os autos da maneira que se encontram. 2. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 30 dias, apresentar documento a comprar o valor real do 

imóvel objeto da demanda e retificar o valor da causa, bem como 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas 

processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 3. Após, faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BORDINI OAB - MG62742 (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BORDINI OAB - MG62742 (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação 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)

 

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 FRANÇA PROCESSO n. 1001118-87.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 5.031,40 ESPÉCIE: [Pagamento, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: GENERALI 

BRASIL SEGUROS S A Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 128, 7 Andar, 

CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-002 POLO PASSIVO: Nome: 

EDIVALDO FIGUEIREDO ALVES Endereço: Rua 33, 88, Nossa Senhora 

Aparecida, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 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 acesar 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, 27 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: 1000984-60.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO MEIRA DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

JOSE BARBOSA DE ASSIS (TESTEMUNHA)

JUSTINO CAMPOS ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

 

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. 

1000984-60.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 11.880,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Assistência Judiciária Gratuita, 

Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JUSTINO CAMPOS ATAIDE 

Endereço: Rua Antônio Ares Fávaro, 769, Residente no Sítio PA Gato 

Preto, Lote 03, Zona Ru, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: Nome: Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de 

Rondonópolis- Mato Grosso Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE 

FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-150 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado do polo 

ativo para apresentação de alegações finais remissivas, 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, 27 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: 1000394-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA DIAS (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES (REQUERENTE)

AMERICO ALVES FILHO (TESTEMUNHA)

NAIR BORGES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CARRILHO MENEGON (TESTEMUNHA)

HILDA ROSA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000394-83.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES TESTEMUNHA: 

AMERICO ALVES FILHO, NAIR BORGES DE SOUZA, JOAO BATISTA DE 

SOUSA DIAS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: HILDA ROSA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS CARRILHO 

MENEGON Vistos. 1. Encerrada a instrução processual e com a 

apresentação de alegações finais remissivas, PERMANEÇAM os autos 

conclusos para sentença. 2. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Alto Araguaia/MT, 3 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000348-60.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO ROBERTO FERNANDES HEGELE (REQUERIDO)

 

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. 

1000348-60.2020.8.11.0020 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: DEBORAH 

EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES Endereço: 

Rua Quintino Bocaiúva, s/n, Gabiroba, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 POLO PASSIVO: Nome: ALVARO ROBERTO FERNANDES 

HEGELE Endereço: Avenida Carlos Hugueney, Panificadora Caseirinho, 

Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito. No mesmo 

prazo, diante do requerimento de alimentos em favor dos menores, deverá 

emendar a inicial, incluindo-os no polo ativo da demanda, 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, 27 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-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)

 

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 
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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 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16128 Nr: 2289-87.2005.811.0020

 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: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS(E)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando desinteresse do Ministério Público, desnecessária se faz 

outra remessa para parecer (fls. 105/106).

2. INTIME-SE a inventariante para que apresente últimas declarações com 

respectivo esboço de partilha e certidões negativas ATUALIZADAS no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 96415 Nr: 2609-83.2018.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342.428/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e em atenção a tudo mais que dos autos consta, acolho a 

pretensão inicial para confirmar a tutela antecipada e JULGAR 

PROCEDENTE o pedido articulado na peça inaugural, ex vi do art. 487, I, do 

Digesto Processual Civil, e converter em divórcio a separação judicial e de 

Elton Alves Basto e Erci Barbosa, em conformidade com o art. 226, § 6º, 

da Carta Magna c.c. art. 1.580, caput, do Codex Civil, permanecendo em 

vigor as cláusulas inalteradas da separação judicial.Sem custas e 

honorários advocatícios.Intime-se o autor na pessoa do seu advogado via 

DJE. Dispensada a intimação da requerida ante o teor do artigo 346 do 

CPC. Já cumprido o mandado de averbação, após o transito em julgado 

arquive-se. DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.Alto Araguaia, 

data da assinatura eletrônica. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000348-60.2020.8.11.0020

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 24 de 375



Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO ROBERTO FERNANDES HEGELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000348-60.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO 

FERNANDES REQUERIDO: ALVARO ROBERTO FERNANDES HEGELE 

Vistos em correição. 1. INDEFIRO o benefício processual da judiciária 

gratuita vindicado pela Requerente, porque a documentação encartada 

nos autos demonstra que a capacidade financeira da parte autora é 

incompatível com a de uma pessoa carente economicamente, senão 

vejamos: a uma, que a Requerente foi representada em juízo por 

advogado particular e busca a divisão do patrimônio que, até a presente 

data, perfaz R$ 177.230,00, excluindo os rendimentos da empresa; a 

duas, possui outra renda, pois é funcionaria pública estadual. 2. A 

assistência jurídica integral e gratuita, prevista na Carta Política, no art. 5º, 

LXXIV, desdobra-se na consulta e orientação extrajudicial, representação 

em juízo e gratuidade do serviço judicial, que será prestado 

exclusivamente pelo Estado, através da Defensoria Pública, no exemplo de 

nosso Estado da Federação. Já a assistência judiciária corresponde ao 

serviço público organizado, consistente na defesa em juízo do assistido, 

podendo ser prestado pelo Estado, por entidades não-estatais e até por 

particular. 3. Pela Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do 

benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o 

caput do art. 98. E pelo § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 

2º do referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. 4. Isso significa dizer que além da 

declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o 

pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará 

prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a 

concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. 5. Assim, cabe 

ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) 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. No mesmo prazo, 

diante do requerimento de alimentos em favor dos menores, deverá 

emendar a inicial, incluindo-os no polo ativo da demanda. 8. Decorrido o 

prazo ou recolhido as custas/despesas competentes, certifique-se e 

voltem-me conclusos. CUMPRA-SE. Às providências. Alto Araguaia, data 

da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71215 Nr: 1193-51.2016.811.0020

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a ação não possui pedido certo e determinado 

(art. 322 e 324, CPC) e que a ação não apresenta pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.Sem custas e 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74113 Nr: 2786-18.2016.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->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: DALVINA NASCIMENTO DAVID OLIVEIRA, DALVINA 

NASCIMENTO DAVID OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - DIVINO GABRIEL DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 74113

Vistos, etc.

Considerando a Portaria 169/2020/DPG, que designou o nobre Defensor 

Público para atuar cumulativamente nesta 2ªVara Cível e Criminal, 

DETERMINO a remessa dos autos a DPE, para que junte aos autos as 

certidões negativas, conforme determinado à ref. 26.

De outro lado, ressalto a desnecessidade de comprovação de 

recolhimento do ITCMD, ante o disposto no art. 662, do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação da partilha.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76456 Nr: 4388-44.2016.811.0020

 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: JERONIMO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA PEREIRA FELIZARDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 76456

Vistos, etc.

Inicialmente, considerando que a requerida, citada pessoalmente a ref. 60, 

deixou de contestar a ação, DECRETO-LHE a revelia, nos termos do art. 

344, do CPC.

 Outrossim, INTIME-SE a parte autora para que apresente os documentos 

solicitados pelo INTERMAT à ref. 25, bem como pela União à ref. 35, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Juntados os documentos, REMETAM-SE os autos ao INTERMAT e a União 

para manifestarem se possuem interesse no feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, ou manifesto o desinteresse, 

VENHAM-ME os autos conclusos para sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 5229-39.2016.811.0020

 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 APARECIDA VIEIRA DE OLIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSO BORGES DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO XAVIER ZANELATI - 

OAB:15.197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Código nº 77944

Vistos, etc.

Em razão da renuncia justificada de ref. 90, REVOGO a nomeação do Dr. 

Carlos Alberto de Lima Pessoa Junior.

 Todavia, a fim de dar prosseguimento ao feito, NOMEIO o perito Dr. 

REYNALDO EITE MARTINS JUNIOR- CRO Nº 158, cadastrado no banco de 

peritos do TJMT, podendo ser localizado à Av. Ipiranga, nº 156, apt. 603, 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78032035, telefone nº (65)3027-5441 ou (65) 

9.9962-3113, e-mail: reynaldo@terra.com.br.

INTIMEM-SE as partes, bem como o perito, nos termos da decisão de ref. 

76.

CUMRPA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 5172-84.2017.811.0020

 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: MARIA APARECIDA MENEGATI DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

promover o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

sentença de ref. 76.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71708 Nr: 1407-42.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMEIRE TAVARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 71708

Vistos, etc.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUZIMEIRE TAVARES 

FERREIRA, tendo como impetrado o MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA/MT¸representado pelo Prefeito Municipal.

Em sua causa de pedir, aduz a impetrante que logrou êxito em ser 

classificada em 17º lugar no concurso público de edital nº 001/2011, para 

o cargo de monitor de desenvolvimento infantil, para o qual foram 

oferecidas 06 (seis) vagas.

Aduz que o concurso foi prorrogado pelo período de 02 (dois) anos, isto 

é, com validade até 03/2016, sendo inicialmente convocados 9 candidatos. 

Porém afirma que posteriormente, foi publicado edital de processo seletivo 

para a mesma vaga de monitor, com a finalidade de atender a necessidade 

temporária do interesse público, sendo chamados 08 (oito) candidatos. 

Assim, considerando que as contratações fora precárias, requer com o 

presente mandado de segurança, seja lhe assegurada a vaga pelo 

concurso realizado.

 Pleito liminar deferido a ref. 4, porém reformada à ref. 33, pelo e. Tribunal 

de Justiça.

Parecer do MPE, à ref. 53.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Sem questões preliminares arguidas ou que devam ser pronunciadas de 

ofício, passo ao exame do mérito.

Nessa quadra, verifico que a questão foi bem examinada quando da 

apreciação do pedido liminar, motivo pelo qual, dada a atualidade e 

suficiência dos fundamentos da decisão, cabe a sua transcrição nesta 

sentença:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO 

DE ALTO ARAGUAIA/MT, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda 

Vara daquela Comarca, MM. Juiz Pierro de Farias Mendes , nos autos do 

Mandado de Segurança nº 1407-42.2016.811.0020 (Código n. 71708), 

impetrado por LUZIMEIRE TAVARES FERREIVA, que deferiu a liminar 

vindicada para determinar a convocação dos candidatos classificados até 

a posição da impetrante para o cargo de Monitora de Desenvolvimento 

Infantil, nos termos previstos no Edital n. 001/2011. Inicialmente, cumpre 

dizer que para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do 

ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas 

ao final (periculum in mora). Como visto, o agravante pretende a reforma 

da decisão que determinou a nomeação imediata da agravada no cargo de 

Monitora de Desenvolvimento Infantil, nos termos previstos no Edital n. 

001/2011, da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, para o qual se 

classificou em 17º lugar. Infere-se dos autos, que o certame prevê a 

existência de 6 (seis) vagas, cuja validade expirou em 05/03/2016, sendo 

que até a sua validade a administração nomeou os candidatos até a 14º 

colocação [id. 57517 - Pág. 3]. Vale lembrar que, na esteira do que restou 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral 

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 

15/12/2015), o direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora 

do número de vagas em concurso público surge nos seguintes casos: 1) 

quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no 

edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da 

ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

Administração. Dessa forma, somente quando o interessado demonstrar a 

existência da vaga e a preterição ao cargo pretendido, que evidenciará a 

possibilidade de nomeação. No caso dos autos, a agravada sustentou a 

preterição em razão da contratação precária de cinco servidores por meio 

do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015, realizada para atender 

necessidade temporária de interesse público, consoante edital de 

convocação [id. 57527 - Pág Contudo, não é possível atestar, 

inequivocamente, que essas contratações estão preterindo o direito da 

agravada, até mesmo porque, foram realizadas para atender necessidade 

temporária de interesse público. Além disso, observa-se, que os contratos 

firmados à época não estão mais vigentes, pois foram objeto de Termo de 

Distrato [id. 57552]. Portanto, ausente o fumus boni iuris. Em casos 

análogos já se manifestou esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — 

PRAZO DE VALIDADE NÃO ESCOADO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO 

APROVADO — CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — 

DEFERIMENTO DE LIMINAR — IMPOSSIBILIDADE. “A jurisprudência do STJ 

é firme no sentido de que, durante o período de validade do certame, 

compete à Administração, atuando com discricionariedade, nomear os 

candidatos aprovados de acordo com sua conveniência e oportunidade.” 

(STJ, AgInt no RMS 53777/RS). Por outro lado, “a contratação temporária 

para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, 

consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, 

por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente 

aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos.” (STJ, AgRg 

no RMS 35759/MA).Recurso provido”. (AI 115417/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO 
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– TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL –ADMINISTRADOR– DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR QUE OBJETIVAVA A IMEDIATA 

NOMEAÇÃO –CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR – AGRAVO DESPROVIDO. Não demonstrados 

os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, não há deferir a nomeação do candidato classificado, fora do 

número de vagas, em concurso público”. (AI 71850/2015, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Ademais, a Lei nº 3.833/16 que previa a abertura de uma vaga para 

contratação temporária de Monitor de Desenvolvimento Infantil, foi 

posteriormente revogada pela Lei nº 3.847/16 [Id 57543], de modo que não 

há qualquer vaga aberta para contratação temporária para aludido cargo 

no momento, não desconsiderando o fato de que o prazo de validade do 

certame já se expirou, pois, ultrapassado os dois anos do termo de 

prorrogação do concurso referido no item 20 do instrumento, 

circunstância que legitimaria a abertura de novo certame para 

preenchimento de outras vagas para referido cargo, ou até mesmo, a 

contratação com base no art. 37, IX, da CF/88, quando tiver por finalidade 

evitar a interrupção da prestação do serviço. Outrossim, denota-se que há 

candidatos mais bem classificados do que a agravada, que foram 

abarcados pela decisão impugnada, a qual determinou que o Município 

procedesse à nomeação destes que sequer são partes nos autos, o que 

se afigura ultra petita e demonstra o risco de dano grave, de difícil ou 

impossível reparação. Sendo assim, não há, nos autos, elementos 

suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, que abarque a 

classificação da agravada, ou a preterição do direito de ser nomeada, por 

contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em 

questão. Como se sabe, o candidato aprovado em concurso público, como 

excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente, não tem o direito 

público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela 

Administração, cujas hipóteses não restaram evidenciadas no caso em 

análise. Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, DOU 

PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, 

nos termos da fundamentação supra.

No caso dos autos, como já citado na decisão liminar, não vislumbro, no 

ato impugnado, preterição arbitrária da impetrante, uma vez que à 

Administração Pública confere-se a discricionariedade de prorrogar o 

concurso público anterior ou abrir nova seleção, sendo que a mera 

previsão de vagas no novo edital, por si só, não permite concluir que a 

necessidade da contratação seja imediata, motivo pelo qual não se extrai, 

dessa circunstância, o direito subjetivo do candidato aprovado fora do 

número de vagas no concurso anterior.

Logo, a denegação da segurança é de rigor.

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual.

Sem honorários advocatícios (art. 26, Lei n. 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72863 Nr: 2079-50.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ROGERIO DA SILVA, THIAGO DE 

AQUINO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA VALEIRO REZENDE - 

OAB:26934/O

 Código nº 72863

Vistos, etc.

 Em atenção ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo 

Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei nº 13.964/19, que determina a 

revisão de oficio das prisões com mais de 90 (noventa) dias, bem como 

ante a Recomendação 62/2020 do CNJ, que em seu artigo 4º, I, “c”, sugere 

aos magistrados que reavaliem as prisões provisórias, priorizando-se 

“prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias 

ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave 

ameaça à pessoa”, procedo à reanálise dos pressupostos da prisão 

preventiva imposta aos réus deste processo.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Maycon Rogério da Silva e Tiago de Aquino Bastos, 

ante a prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º, I, e II do Código 

Penal.

No caso dos autos, verifica-se que os réus tiveram a prisão preventiva 

decretada em 09/01/2018, visto estarem presentes os indícios de autoria e 

materialidade delitiva, bem como por ser meio de garantir a ordem publica e 

evitar a reiteração delitiva, já que o réu Maycon possui executivo de pena 

sob o código nº 119072, na 3º Vara de Agua Boa/MTT, e sob o código 

34305 em Alto Taquari, além de responder a outras ações penais; e o réu 

Thiago possui em trâmite na 3ª Vara de Rondonópolis ação penal sob o 

código nº 647970, e um executivo penal na comarca de Mineiros/GO, que 

tramita sob o nº 201702827725.

Ressalta-se que no dia 16/10/2019, ambos os réus foram condenados, 

sendo aplicada a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

em regime inicial semiaberto, para o réu Maycon Rogério da Silva, e 04 

(quatro) anos 05 (cinco) mês e 10 (vinte e um) dias de reclusão, em 

regime inicial semiaberto ao réu Tiago de Aquino Bastos, sendo, no 

entanto negado-lhes o direito de recorrer da sentença em liberdade, como 

medida voltada a tutelar a ordem pública e a tranquilidade social.

 Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos 

necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 

e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter 

ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão 

cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor dos réus, 

a MANTENHO sob os fundamentos ora mencionados.

Por fim, CUMPRAM-SE os comandos da sentença proferida nos autos.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 26 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79020 Nr: 603-40.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, no caso em questão, em detida reanálise destes 

autos, verificam-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à 

manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos 

do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter ocorrido 

qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão 

cautelar.Assim, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor do 

réu, a MANTENHO sob os fundamentos ora mencionados, bem como os 

explicitados na decisão de 10/09/2019.Por fim, ante Portaria 

169/2020/DPG, que designou o nobre Defensor Público para atuar 

cumulativamente nesta 2º Vara Cível e Criminal, REVOGO a nomeação de 

ref. 59, deixando de arbitrar honorários, ante a ausência de atuação no 

feito. Assim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública, para 

apresentação da resposta acusação, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências.Alto Araguaia/MT, 26 de março de 2020.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82516 Nr: 2688-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:26872/O

 Código nº 82516Vistos, etc. Em atenção ao parágrafo único, do artigo 
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316, do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei nº 

13.964/19, que determina a revisão de oficio das prisões com mais de 90 

(noventa) dias, bem como ante a Recomendação 62/2020 do CNJ, que 

indica a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo 

novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal, 

procedo à reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta ao 

réu deste processo.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Paulo Roberto Marques 

Ferreira, ante a prática, em tese, do crime tipificado no art.121, §2º, IV, do 

Código Penal.No caso dos autos, verifica-se que o réu teve a prisão 

preventiva decretada em 09/10/2019, visto os indícios suficientes de 

autoria e materialidade delitiva, bem como pela gravidade concreta dos 

fatos, considerando tratar-se de homicídio qualificado, o que justifica o 

decreto prisional pela garantia da ordem pública. Além disso, verificou-se 

a periculosidade do agente, que no dia 13/04/2019, foi flagrado em sua 

residência com armas e munições, dando origem ao processo criminal de 

nº 104855. Ademais, a decisão visou coibir a reiteração delitiva do réu, 

que possui outra ação penal em tramite, sob o cód. 105007, por roubo 

praticado em 12/04/2019.Assim, considerando que o réu mostra-se 

contumaz a prática delitiva além de demonstrar possuir alta periculosidade, 

inviável a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, 

além disso, verificam-se presentes os requisitos e pressupostos 

necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 

e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter 

ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão 

cautelar.Assim, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor do 

réu, a MANTENHO sob os fundamentos ora mencionados, bem como os 

explicitados na decisão de ref. 9.Por fim, cumpram-se os comandos da 

decisão de ref. 125.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91543 Nr: 565-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHAN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, RHENAN 

ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 Código nº 91543

Vistos, etc.

 Em atenção ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo 

Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei nº 13.964/19, que determina a 

revisão de oficio das prisões com mais de 90 (noventa) dias, bem como 

ante a Recomendação 62/2020 do CNJ, que indica a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 

no âmbito dos sistemas de justiça penal, procedo à reanálise dos 

pressupostos da prisão preventiva imposta aos réus deste processo.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Ihan Kelvin Barbosa de Souza e Rhenan Romão Casro 

do Nascimento, ante a prática, em tese, do crime tipificado no art.157, §2, II 

e §2ª A, I, do Código Penal, por três vezes.

Inicialmente, considerando que o crime foi praticado mediante violência e 

grave ameaça inaplicável a Recomendação do CNJ.

Do mesmo modo, verifica-se que os réus tiveram a prisão preventiva 

decretada em 13/12/2018 levando em conta os indícios de autoria e 

materialidade delitiva, bem como por ser meio adequado a garantir a ordem 

pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal. Além disso, 

verificou-se que os réus possuem outras ações e executivos penais em 

tramite, de modo que, se soltos, certamente voltariam a delinquir.

Diante do exposto, no caso em questão, em detida reanálise destes autos, 

verificam-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à 

manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos 

do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter ocorrido 

qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar.

Assim, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor dos réus, a 

MANTENHO sob os fundamentos já explicitados na decisão de ref. 4.

Por fim, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento da decisão de ref.97.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 26 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93680 Nr: 1628-54.2018.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonatas Lopes dos Santos - 

OAB:26931 OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas a 

ressarcir, vez que o autor atua sob o pálio da justiça gratuita.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sob o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101792 Nr: 54-59.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 101792Vistos, etc. Em atenção ao parágrafo único, do artigo 

316, do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei nº 

13.964/19, que determina a revisão de oficio das prisões com mais de 90 

(noventa) dias, bem como ante a Recomendação 62/2020 do CNJ, que 

indica a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo 

novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal, 

procedo à reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta ao 

réu deste processo.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Lourival Gonçalves Pereira, 

ante a prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4º, I, do Código 

Penal.No caso dos autos, verifica-se que o réu Lourival Gonçalves Pereira 

teve a prisão preventiva decretada em 30/12/2018, considerando os 

indícios de autoria e materialidade delitivas, além de garantir a ordem 

pública e evitar a reiteração delitiva, visto que o réu respondia a outras 

12(doze) ações penais (20174, 21558, 22054,26557, 58180, 58233, 

66500, 67026, 84042, 84236, 89211 e 36185).Ressalta-se que no dia 

03/04/2019, o réu foi condenado nestes autos a pena de 06 (seis) anos e 

11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo ainda 

mantida a prisão preventiva.Ademais disso, cumpre mencionar que no 

executivo de pena (963-53.2009.811.0020) - onde encontra-se juntada a 

guia provisória desses autos -, o réu teve a progressão da pena 

concedida no dia 29/01/2020, sendo no dia 09/03/2020 regredido 

novamente ao regime fechado pela prática de novo crime de furto (APF nº 

113716).Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e 

pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas 

nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como 

haja vista não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os 

pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar 

decretada em desfavor do, A MANTENHO sob os fundamentos ora 

mencionados.Por fim, AGUARDE-SE o julgamento do recurso.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105371 Nr: 1822-20.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, 

WANDERLEY ELIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:25801/O

 Em atenção ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo 

Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei nº 13.964/19, que determina a 
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revisão de oficio das prisões com mais de 90 (noventa) dias, bem como 

ante a Recomendação 62/2020 do CNJ, que indica a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 

no âmbito dos sistemas de justiça penal, procedo à reanálise dos 

pressupostos da prisão preventiva imposta ao réu deste 

processo.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Wanderley Elias Rodriges e Jonatas 

Felipe Rezende Gonzaga, ante a prática, em tese, do crime tipificado no 

art. 157, §2º, ii, §2º - A, I, do Código Penal, e art. 244-B do ECA.No caso 

dos autos, verifica-se que o réu Jonatas Felipe Rezende Gonzala, teve a 

prisão preventiva decretada em 04/05/2019, fundamentada nos indícios de 

autoria e materialidade delitiva, além da garantia da ordem púbica e 

aplicação da lei penal, considerando-se ainda tratar de réu contumaz, 

visto possuir ação penal pelo crime de furto qualificado, o qual tramita 

nesta comarca sob o nº 80885.Ademais disso, em reanalise da prisão 

(ref. 120), este juízo constatou a existência de outras ações penais na 

comarca em nome do réu, sob os códigos 91737 e 57216, sendo que nos 

autos de nº 80885 teve a condenação decretada. Ressalta-se ainda que o 

réu foi Jonatas Felipe foi condenado nestes autos em sentença proferida 

no dia 11/12/2019, as penas de 09 (nove) anos 03 (três) meses e 12 

(doze) dias, de reclusão em regime fechado, sendo-lhe negado o direito 

de recorrer em liberdade. Absolvido o réu Wanderley Elias 

Rodriges.Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e 

pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas 

nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como 

haja vista não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os 

pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar 

decretada em desfavor do réu Jonatas Felipe Rezende Gonzaga, A 

MANTENHO sob os fundamentos ora mencionados [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110000 Nr: 3814-16.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VILORDO DE SOUZA, LEANDRO 

MENEZES DA SILVA, GETULIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSHIAKI ARAI - 

OAB:374680, SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:25801/O

 Diante do exposto, no caso em questão, em detida reanálise destes 

autos, verificam-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à 

manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos 

do Código de Processo Penal, bem como haja vista não ter ocorrido 

qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão 

cautelar.Assim, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor do 

réu, a MANTENHO sob os fundamentos já explicitados nas decisões do dia 

25/09/2019 e 01/10/2019 proferida em 21/11/2019.Outrossim, diante da 

informação de ref. 105, INTIME-SE o réu Getulio Machado nos termos da 

decisão de ref. 43.Por fim, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento da 

decisão de ref. 106.Às providências.Alto Araguaia/MT, 26 de março de 

2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001291-14.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL BENEDITO DA COSTA BATISTA (REU)

CALIA MONICA MAGALHAES COSTA (REU)

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES (REU)

ANTONIO CHATEAUBRIAND NOGUEIRA VALERIANO (REU)

VASTI ESTER DE ARAÚJO VALERIANO (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1001291-14.2019.811.0020 Vistos, etc. 1. Analisando os autos, 

verifico que já decorreu o prazo da suspensão pleiteado pela autora ao id. 

29255601. Desse modo, INTIME-SE o autor para que apresente o 

documento, no prazo de 03 (três) dias. 2. Juntado o documento, desde já, 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. 3. CITEM-SE os Requeridos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentem resposta, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

na inicial, artigo 344, do Código de Processo Civil. 4. CITEM-SE, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) dias, art. 259, inciso I do 

Código de Processo Civil. 5. CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes, no 

prazo de 15 dias, conforme art. 246, §3 do Código de Processo Civil. 6. 

INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, o ESTADO DE MATO 

GROSSO e a UNIÃO, instruindo com cópia do mapa e do memorial 

descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

Código de Processo Civil). 7. INTIME-SE o Ministério Público. 8. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 

2020 Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-54.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - GO38075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n.1001062-54.2019.811.0020 Vistos, etc. I. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita 

requerida pela parte autora. III. Muito embora a parte autora tenha 

colacionado aos autos ponderáveis elementos de cognição, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial 

não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início que é a 

concessão do auxilio doença até julgamento final da demanda. Por esta 

razão, postergo a análise da medida liminar para após a realização da 

perícia médica e de estudo social na residência da parte requerente, fato 

que possibilitará a este Juízo, melhor instrução do processo. IV. NOMEIO 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, que servirá o encargo 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 127/2011 do CNJ, 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

1.000,00 (um mil reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes 

do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários ser 

arbitrados de acordo com nossa realidade e considerando a complexidade 

do exame e ao local de sua realização, que distância da capital em 420 km, 

FIXO o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal, devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da 

referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto ao 

TRF da 1º Região, após o término do prazo concedido para as partes se 

manifestarem acerca do laudo. V. Para a realização da perícia, DESIGNO 

O DIA 27 DE JUNHO DE 2020, ÀS 10H30MIN, a ser realizada no prédio do 

Fórum desta Comarca de Alto Araguaia/MT. VI. Transcrevo os quesitos 

formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 003/2013 em conjunto com os 

quesitos encaminhados pela Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, 

para análise pelo perito ora designado. Histórico Laboral do (o) Periciado 

(a): a) Profissão Declarada b) Tempo de profissão c) Atividade declarada 

como exercida. d) Tempo de atividade. e) Descrição da atividade. f) 

Experiência laboral anterior. g) Data declarada do afastamento do trabalho, 

se tiver ocorrido. 1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o 

atual estado de saúde do (a) autor (a)? 2) Qual a atividade laborativa 

habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? 3) 

Diga o Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade? 4) Diga o Senhor perito se a 
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parte autora apresenta sinais sugestivos de que esta trabalhando, tais 

como sinais de exposição solar intensa, calosidade nas mãos, etc. 5) Diga 

o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga 

o Senhor perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou 

existe alguma comprovação por exame completar? 7) Diga Senhor perito, 

no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi (foram) o(s) resultado(s) 

do(s) mesmo(s)? 8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se 

estabelecer clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da 

enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, 

quando e qual critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do 

início da incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a 

incapacidade a partir da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE 

A DATA DO INÍCIO, DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO 

INÍCIO DA INCAPACIDADE. 9) É possível afirmar se houve incapacidade 

entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo 

e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando 

os elementos para essa conclusão. 10) Caso a resposta ao quesito n° 5 

seja afirmada diga o Senhor perito se a patologia declinada encontra-se 

em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11) Caso 

a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito se o (a) 

autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o diagnóstico 

declinado? 12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. 13) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a 

sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade total ou parcial? 14) Caso a resposta ao 

quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a incapacidade laborativa, no 

seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõem ao 

exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à 

incapacidade permanente ou temporária? 15) No caso de incapacidade, 

diga o Senhor Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do 

trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se incluem 

acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de 

trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na 

execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da 

residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em 

veículo de propriedade da parte autora. 16) No caso de incapacidade 

“permanente e parcial”, diga o Senhor perito se a incapacidade decorreu 

de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Senhor 

perito se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que 

implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia. 17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” 

e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicado 

para recuperação laborativa? 18) No caso de incapacidade “permanente e 

total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 19) O 

(a) periciando (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? 20) É possível precisar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para o (a) periciado (a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação de incapacidade)? 21) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 22) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responsa apenas em caso 

afirmativo. 23) Diga o Senhor Perito se a parte autora é portadora de 

alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; 

c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia 

irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) síndrome da imunodeficiência 

adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave. Ainda, deverá o perito 

informar se a parte autora encontra-se em alguma das seguintes 

situações: a) cegueira total; b) perda de nove dedos das mãos ou superior 

a esta; c) paralisia dos dois membros superiores ou inferiores; d) perda 

dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível; 

e) perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja 

possível; f) perda de um membro superior e outro inferior, quando a 

prótese for impossível; g) alteração das faculdades mentais com grave 

perturbação da vida orgânica e social; h) doença que exija permanência 

contínua no leito; e i) incapacidade permanente para as atividades da vida 

diária. Em caso positivo, deverá o perito informar se, em razão dessa 

situação, a parte autora necessita da assistência permanente de outra 

pessoa para a realização das atividades da vida diária, devendo ser 

informado o nome dessa pessoa, bem como a sua relação de parentesco 

com a requerente. VII. ENCAMINHE-SE à Senhora Perita as cópias da 

petição inicial, bem como dos documentos que a acompanham. VIII. 

INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pela expert para se submeter ao exame pericial. IX. 

DETERMINO que a assistente social desta Comarca realize estudo social 

na residência da parte requerente, a fim de avaliar a sua vulnerabilidade 

social: X. ENCAMINHE-SE a Sra. Assistente Social os quesitos formulados 

pela parte autora, juntamente com os quesitos do juízo, o qual passo a 

transcrever: 1) Quantas pessoas compõem o grupo familiar do (a) autor 

(a), vivendo sob o mesmo teto? 2) Destas, quais auferem renda, qualquer 

que seja? Qual a fonte da renda? 3) Quais são os valores recebidos por 

cada membro da família que aufere renda? Há comprovação desses 

valores? Qual o nome completo, a data de nascimento e o CPF de cada um 

dos membros da família? 4) O (a) autor (a) não possui qualquer outro meio 

de prover sua subsistência? 5) O (a) autor (a) possui filhos ou pessoas 

da família trabalhando em outras cidades ou mesmo fora do Brasil? Se 

positivo, onde? 6) O (a) autor (a) necessita de auxílio material de 

estranhos para sobreviver? 7) Dos componentes do grupo familiar, alguém 

recebe algum benefício da Previdência Social? 8) Caso a resposta do 

quesito anterior seja afirmativa, qual o benefício? O autor tem o número de 

benefício recebido? 9) O (a) autor (a) reside em moradia própria ou é 

alugada? Se alugada, qual o valor do aluguel? 10) O (a) requerente exerce 

alguma atividade laboral? 11) Caso a resposta ao quesito acima seja 

positiva qual a atividade laboral habitual do (a) requerente? 12) Favor 

prestar quaisquer outras informações que julgar relevantes para o estudo 

social. XI. APÓS a juntada do laudo pericial e do estudo social, conclusos 

os autos para analise do pedido de tutela antecipada. XII. Sem prejuízo, 

visando a celeridade processual, CITE-SE a requerida, para querendo, 

contestar a ação, no prazo legal. XIII. INTIMEM-SE. XIV. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. XV. CUMPRA, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-29.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOANA ALVES PEREIRA OAB - GO31287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RODRIGUES COSTA (REU)

CELSON VENSON (REU)

LOURIVAL DA SILVA LOPES (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000708-29.2019.811.0020 Vistos, etc. INDEFIRO o pedido da 

parte autora (ref. 29621691), uma vez que cabe ao interessado promover 

as diligências necessárias para a localização do endereço atualizado da 

parte, não havendo, in casu, a demonstração do esgotamento dos meios 

possíveis de localização ou a comprovação da impossibilidade, na forma 

do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos casos de comprovada 

impossibilidade, a busca pelo endereço das partes e testemunhas deverá 

ser feita pela parte interessada (Ministério Público, Defensoria Pública e 

Advogados) e não pela secretaria do juízo”. INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação do requerido nos autos 

ou comprovar a impossibilidade para tanto, sob pena de extinção anômala 

do processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-77.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

Certifico que em análise do feito, verifiquei que a intimação dos Requeridos 

da sentença foi realizada através do Diário Eletrônico, quando deveria ter 

sido feita através do "Sistema", diante do exposto torno sem efeito a 

certidão de decurso de prazo gerada automaticamente no feito, bem como 

promovo nesta a intimação via Sistema. Sentença (3687420) ESTADO DE 

MATO GROSSO Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Diário Eletrônico (19/11/2019 17:51:10) O sistema 

registrou ciência em 22/11/2019 00:00:00 Prazo: 10 dias 06/12/2019 

23:59:59 (para manifestação) Sentença (3687419) MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Representante: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Diário Eletrônico (19/11/2019 17:51:10) O 

sistema registrou ciência em 22/11/2019 00:00:00 Prazo: 10 dias 

06/12/2019 23:59:59 (para manifestação)

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000076-05.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ALOVISI BOHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA DE ANDRADE BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Trata-se de Carta Precatória advinda da 1ª Vara Cível da Comarca 

de Jaciara/MT, com a finalidade de realização de hasta pública, conforme 

despacho anexo. DEVERÁ a Serventia diligenciar solicitando cópia 

atualizada da matrícula imobiliária do imóvel penhorado, bem como o laudo 

de avaliação do bem. Em seguida, e com fundamento no artigo 883 e 

seguintes do Código de Processo Civil, NOMEIO para exercerem o encargo 

os Leiloeiros judicial LUIZ BALBINO DA SILVA, FAMATO nº 066/2013 e, na 

impossibilidade de realizar pessoalmente, nas hipóteses do art. 11 do 

Decreto 21.891/1932, nomeio desde já a leiloeira CIRLEI FREITAS BALBINO 

DA SILVA, JUCEMAT nº 022, e JOABE BALBINO DA SILVA, JUCEMAT nº 

029, e-mail: www.leiloesjudiciais.com.br/mt e www.balbinoleiloes.com.br, 

telefone (65)9943-3901/8162-4585 (fax: 0800-730-4050). ARBITRO a 

comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do lance 

vencedor. Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento do débito, responderá o executado ao ressarcimento para 

os leiloeiros, das despesas devidamente comprovadas. Caberá aos 

Leiloeiros controlar a integralização do pagamento. Com base no artigo 

895 do Código de Processo Civil, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições: 25% do valor do 

lanço à vista e 75 % restante do referido valor dividido em até 30 parcelas. 

INTIMEM-SE os leiloeiros para que indiquem data para a realização do 

leilão. Com a informação da data, promova-se o leilão, de forma 

exclusivamente eletrônica. Caberá aos Leiloeiros DIVULGAR a realização 

do leilão nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: 

outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes 

sociais etc), informando o site da internet e o que mais for necessário 

para o leilão eletrônico. INTIME-SE o executado, cientificando-lhe a data do 

leilão por meio do seu advogado, via DJE. Caso o executado não tenha 

procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso de 

recebimento destinada ao endereço constante nos autos, ou do sistema 

informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (artigo 889, I, do Código 

de Processo Civil). Caso frustrados esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (artigo 889, 

parágrafo único, Código de Processo Civil). O coproprietário, meeiro ou 

titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula, etc) também 

deverá ser intimados do leilão através de carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema 

informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão-edital. Caso 

frustrada a intimação postal, deverá ser intimado por Oficial de Justiça ou 

Carta Precatória. Após, quitadas as custas, porventura existentes, se for 

o caso, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, (data registrada no Sistema). Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000736-67.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA OAB - MT24671/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 1000736-67.2018.8.11.0008. 

IMPETRANTE: TEREZINHA MARIA MENDES IMPETRADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA aforado por TEREZINHA MARIA 

MENDES, devidamente qualificada nos autos, em face de omissão do 

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES/MT, Sr. Raimundo Nonato de 

Abreu Sobrinho, apontado como autoridade coatora. Aduz a impetrante 

que é servidora pública municipal efetiva desde o ano 1994, no cargo de 

professora da Educação Básica. Não obstante, em 2004 teve a 

gratificação de símbolo DM02, no valor de R$ 298,86 (duzentos e noventa 

e oito reais e oitenta e seis centavos), incorporada aos seus vencimentos, 

através da Portaria n.º 059/2004, em obediência aos termos do art. 229 da 

Lei Municipal nº 1.348/2002 (Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos deste Município), o qual reafirmou a validade dos direitos 

assegurados pela Lei nº 1.246/2000. Relata que no ano seguinte, em 

2005, a municipalidade ao realizar a reestruturação do plano de cargos, 

carreiras e salários dos servidores municipais, através da Lei 

Complementar n.º 004/2005, fez absorver os valores da vantagem 

pessoal nominal incorporada aos seus proventos, cujo direito era certo e 

adquirido, deixando de observar o enquadramento específico da 

impetrante as novas regras estipuladas na Lei Complementar n.º 

004/2005, em seus artigos 39, §2º, e 40, parágrafo único. Isso porque, a 

comissão de enquadramento dos servidores públicos municipais foi única, 

não distinguindo aqueles que já dispunham de uma incorporação a seus 

proventos antes da publicação dessas novas regras que revisaram os 

planos antigos de carreira, bem como criaram regras diversas para 

servidores novos, daqueles que apenas se beneficiariam com o novo 

enquadramento, sem, contudo, terem direito adquirido sobre os valores já 

incorporados na carreira/proventos. Com isso, afirma que a revisão 

salarial concedida pelo Plano de Carreira dos Professores da Rede 

Municipal de Educação absorveu o valor da incorporação adquirida 

anteriormente e as diluiu na nova tabela salarial, ou seja, houve a 

absorção da gratificação adquirida anteriormente incorporada em seus 

vencimentos pelas novas progressões da carreira, sem observar a 

previsão expressa do art. 40 da LC n.º 04/2005, que prevê a distinção de 

dois grupos de servidores municipais diversos, sendo “os enquadrados 

conforme o art. 39, com vantagem pessoal nominalmente identificável – 

VPNI, variável, pois apenas a diferença a maior, ou o “que resta” deveria 

compor a VPNI”, e aqueles que “não se enquadravam a nova regra, 

conforme prevê o art. 40, beneficiados pela Lei 1.246/2000, com as 

incorporações”. A situação, por outro lado, foi constatada pelo ente 

municipal através do Decreto n.º 094/2016, o qual estabeleceu valores 

específicos para 08 servidores com vantagem pessoal incorporada, 

distinguindo-os dos demais, todavia, não o fez em relação a impetrante, 

que primeiro não obteve resposta a manifestação protocolada no ano de 
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2015, e, renovando o pedido em 29/05/2018, o mesmo foi indeferido pelo 

parecer jurídico de n.º 232/2018, sob o fundamento de preclusão do direito 

pretendido, em razão do lapso temporal transcorrido até o protocolo do 

requerimento, com base nas disposições contidas na Lei Complementar 

Municipal n.º 004/2005 e alterações posteriores previstas na Lei 

Complementar n.º 002/2013, inclusive na própria Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Ao final, requer a concessão da medida liminar, posteriormente, 

pleiteia seja concedida a segurança pretendida, confirmando a liminar que, 

porventura, tenha sido deferida. Foi indeferido de plano a medida liminar, 

em razão dos argumentos explicitados no evento 15930715. Em seguida, 

no evento, consta a informação da intimação e notificação do ente público, 

na pessoa de seu procurador legal, ID 17374786. Contudo, o prazo 

decorreu sem qualquer manifestação nos autos. Instado a se pronunciar, 

a representante do Ministério Público Estadual opinou pela concessão da 

ordem no evento 17692348. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Como se vê do relatório, trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA, impetrado por TEREZINHA MARIA MENDES, devidamente 

qualificada nos autos, em face de omissão do PREFEITO MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES/MT, Sr. Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, 

apontado como autoridade coatora. A priori, consigne-se que o feito 

comporta o julgamento antecipado, pois a questão de mérito é unicamente 

de direito, prescindindo de instrução probatória, nos termos do art. 355, 

inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil. Inexistindo 

preliminares, passo ao julgamento do feito. No mérito, registre-se que o 

mandado de segurança é ação constitucional fundamentada na proteção 

ao direito líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de 

autoridade pública. O direito líquido e certo é aquele manifesto quanto à 

existência e delimitado em sua extensão, cujos requisitos possam ser 

aferidos de plano. No caso dos autos, pretende a impetrante o 

restabelecimento das incorporações das gratificações concedida pelo art. 

130 da Lei Municipal n.º 1.246/2000, posteriormente ratificado pelo art. 229 

da Lei n.º 1.349/2002, e pelo art. 40 da LCM de n.º 004/2005, que assim 

dispunha: Art. 130 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 

seguintes vantagens: I - indenizações; II - auxílios pecuniários; III - 

gratificações e adicionais. § 1º As indenizações e os auxílios pecuniários 

não se incorporam ao vencimento ou provento, para qualquer efeito. Este 

parágrafo foi alterado pelo Art. 1º da Lei Municipal nº 1.327/2001 de 

06/12/2001, e passou a vigorar com a seguinte redação: § 1º As 

indenizações, os auxílios e gratificações pecuniárias não se incorporam 

ao vencimento ou provento, para qualquer efeito. § 2º O servidor do Poder 

Público Municipal Efetivo ou Estável, por força da Constituição Federal, que 

tenha 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados que 

ocupar cargo em comissão, ou função gratificada, ao se afastar do 

mesmo, fará jus as suas respectivas vantagens, incorporando-se 

integralmente à sua remuneração ou subsídio. (Este parágrafo foi 

suprimido pelo Art.1º da Lei Municipal nº 1.327/2001). Lei n.º 1.348/2000 

[...] Art. 229: Fica garantido aos servidores públicos do Município de Barra 

do Bugres, todos os direitos adquiridos sobre a vigência da Lei 

Complementar n.º 1.246/2000. Não obstante, denota-se que após os fatos 

narrados na inicial, sobreveio a Lei Complementar Municipal n.º 004/2005, 

que reestruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos de todos os 

servidores públicos municipais, bem como previu expressamente os 

critérios que orientariam as concessões das gratificações. Vejamos: Art. 

39. O Enquadramento dos cargos previstos nesta lei, no nível de 

vencimento será efetuado automaticamente de acordo com o tempo de 

efetivo exercício no serviço público municipal de Barra do Bugres, na 

forma do anexo XIV desta lei. §1º. Para efeito do disposto neste artigo 

serão computados os anos completos de serviço público municipal, 

ficando as frações em meses e dias como contagem inicial dos interstícios 

necessários aos mecanismos de desenvolvimento previstos neste plano. 

§2º. Caso ocorra de o disposto no parágrafo anterior, não ser suficiente 

para sanar a diferença observada, o que resta deverá compor vantagem 

pessoal nominalmente identificável, reajustáveis na mesma data e pelo 

mesmo índice que aplicar aos servidores públicos municipais. Art. 40. Aos 

servidores efetivos não enquadrados na carreira instituída pela presente 

lei, em decorrência de enquadramento das vantagens previstos nas Leis 

Municipais nº 1.246, de 23 de junho de 2.000 e 1.349, de 29 de abril de 

2.002, fica assegurado a cada biênio do aniversário de suas respectivas 

posses, o acréscimo de percentual, por elevação de nível, pelo tempo de 

serviço, conforme previsto no anexo IV, desta lei. Parágrafo único. Fica 

concedido reajuste de 22% (vinte e dois por cento), para os servidores 

enquadrados no disposto deste artigo a ser aplicado sobre o vencimento 

do mês de maio de 2005. Nesta oportunidade, percebe-se que a 

discussão acerca da supressão da vantagem pecuniária por ato único do 

Poder Público Municipal, de efeito concreto, ocorreu após a promulgação 

da LCM n.º 004/2005. Vejamos: LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2005 Dispõe 

sobre a criação e transformação de cargos na Administração Direta, 

reestrutura o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de Barra do 

Bugres, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Barra do 

Bugres, tendo em vista o que dispõe o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, 

aprova e o Prefeito Municipal ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, nos termos 

do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei. Título I - 

Disposições Preliminares Capítulo I - Das Disposições Gerais Art. 1º. Esta 

Lei Complementar reestrutura o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores 

Públicos do Município de Barra do Bugres, transforma os 440 

(quatrocentos e quarenta) cargos ocupados e vagos, instituído pela Lei 

Municipal nº 1.349, de 29 de abril de 2.002, alterada pelas Leis Municipais 

nº 1.420, de 04 de Junho de 2.003 e 1.472, de 10 de março de 2.004, e 

amplia a quantidade de vagas pertencentes ao quadro geral. (...) Ademais, 

analisando os anexos da citada LCM, podemos ver em seus Anexos I, II e 

IV, que foram redefinidos os cargos, as lotações, a carga horária, a 

quantidade de vagas, a nomenclatura dos cargos, a tabela de 

vencimentos e a forma de progressão na carreira com as diversas 

classes, de acordo com o tempo de serviço na função. Conforme 

assevera o autor em sua inicial, a autora deveria ter tido outro tratamento 

quando da promulgação da Lei em 2005, apontando o exato marco do ato 

tido como coator. Vejamos: "Deveriam ter sido submetidos à previsão do 

Artigo 40 da LC 04/2005, além do enquadramento, a manutenção do valor 

incorporado. Não foi o que ocorreu. Optou-se por enquadrar a Impetrante 

nos termos do artigo 39, ocasião em que a revisão salarial concedida pelo 

novo PCCS dos professores absorveu o valor da incorporação. Houve 

então a absorção da VPNI pelas progressões da carreira, sem observar a 

previsão do art. 40. Neste momento o erro ocorreu. Pela leitura dos arts. 

39 e 40, é possível vislumbrar que deveriam ter surgidos dois grupos 

distintos de servidores, resultantes da nova lei:" (...). Percebemos 

claramente que o ato coator é datado do ano de 2005. Com efeito, 

realizada a reestruturação da carreira do servidor, este tem o prazo de 05 

(cinco) anos para buscar qualquer tipo de recomposição salarial que 

entende devida, sob pena de prescrição do próprio fundo do direito. Aliás, 

por ocasião do julgamento do julgamento do RE 561.836/RN, relatado pelo 

Exmo. Ministro Luiz Fux, o Eg. Supremo Tribunal Federal exarou o 

entendimento no sentido de que, havendo reestruturação na carreira do 

servidor, escoado aquele lapso temporal, ocorre a prescrição do próprio 

fundo do direito alegado. Vejamos: (...) A reestruturação dos cargos no 

âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator 

(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013). grifou-se. 

Nesta esteira, o termo “ad quem” para pleitear eventual pagamento de 

diferenças remuneratórias decorrentes de atos equivocados praticados 

pela administração pública é a data de vigência da lei que reestruturou a 

remuneração da sua carreira, observada a prescrição quinquenal das 

parcelas anteriores. Não custa lembrar que todo e qualquer direito contra 

a Fazenda Pública - direito de qualquer natureza - no tocante à prescrição, 

aplica-se o Decreto nº 20.910/32, cujo prazo previsto é de 05 (cinco) 

anos. No caso dos autos, o plano de cargos e carreira da impetrante 

sofreu a primeira reestruturação no ano de 2005, motivo pelo qual a 

pretensão inicial já encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a 

ação vertente foi proposta somente no ano de 2018. Desse modo, forçoso 

reconhecer que prescrito está o próprio fundo de direito, pois, no caso 

concreto, não há como rever a relação jurídica fundamental, tampouco 

autorizar o pagamento das parcelas transitórias eventualmente devidas no 

quinquênio posterior à reestruturação da carreira haja vista que a ação da 

impetrante foi proposta após o decurso do prazo quinquenal. Ressalta-se 

por último, e não menos importante, que o remédio constitucional deve ser 
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proposto no prazo legal, sob pena de decadência, conforme preconiza a 

LMS: 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. Sendo assim, tendo o ato coator sido praticado em 

2005 é forçoso reconhecer o instituto da decadência em relação à 

pretensão da impetrante. Diante desses fundamentos, DENEGO A 

SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, o que faço com a análise do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso II, do CPC c/c artigo 6º, §5º, da Lei Federal 12.016/09. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º do art. 14 da 

Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas pertinentes. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Barra do Bugres/MT, (data 

registrada no Sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000737-52.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR NEVES SCHWARTZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA OAB - MT24671/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (IMPETRADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA 

ANTECIPADA aforado por OSMAR NEVES SCHWARTZ, devidamente 

qualificado nos autos, em face de omissão do PREFEITO MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES/MT, Sr. Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, 

apontado como autoridade coatora. Aduz o impetrante que é servidor 

público municipal efetivo desde o ano 1992, no cargo de professor da 

Educação Básica. Não obstante, em 2004 teve a gratificação de símbolo 

DM02, no valor de R$ 298,86 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta e 

seis centavos), incorporada aos seus vencimentos, através da Portaria 

n.º 058/2004, em obediência aos termos do art. 229 da Lei Municipal nº 

1.348/2002 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos deste 

Município), o qual reafirmou a validade dos direitos assegurados pela Lei 

nº 1.246/2000. Relata que no ano seguinte, em 2005, a municipalidade ao 

realizar a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários dos 

servidores municipais, através da Lei Complementar n.º 004/2005, fez 

absorver os valores da vantagem pessoal nominal incorporada aos seus 

proventos, cujo direito era certo e adquirido, deixando de observar o 

enquadramento específico do impetrante as novas regras estipuladas na 

Lei Complementar n.º 004/2005, em seus artigos 39, §2º, e 40, parágrafo 

único. Isso porque, a comissão de enquadramento dos servidores 

públicos municipais foi única, não distinguindo aqueles que já dispunham 

de uma incorporação a seus proventos antes da publicação dessas 

novas regras que revisaram os planos antigos de carreira, bem como 

criaram regras diversas para servidores novos, daqueles que apenas se 

beneficiariam com o novo enquadramento, sem, contudo, terem direito 

adquirido sobre os valores já incorporados na carreira/proventos. Com 

isso, afirma que a revisão salarial concedida pelo Plano de Carreira dos 

Professores da Rede Municipal de Educação absorveu o valor da 

incorporação adquirida anteriormente e as diluiu na nova tabela salarial, ou 

seja, houve a absorção da gratificação adquirida anteriormente 

incorporada em seus vencimentos pelas novas progressões da carreira, 

sem observar a previsão expressa do art. 40 da LC n.º 04/2005, que 

prevê a distinção de dois grupos de servidores municipais diversos, 

sendo “os enquadrados conforme o art. 39, com vantagem pessoal 

nominalmente identificável – VPNI, variável, pois apenas a diferença a 

maior, ou o “que resta” deveria compor a VPNI”, e aqueles que “não se 

enquadravam a nova regra, conforme prevê o art. 40, beneficiados pela 

Lei 1.246/2000, com as incorporações”. A situação, por outro lado, foi 

constatada pelo ente municipal através do Decreto n.º 094/2016, o qual 

estabeleceu valores específicos para 08 servidores com vantagem 

pessoal incorporada, distinguindo-os dos demais, todavia, não o fez em 

relação ao impetrante, que primeiro não obteve resposta a manifestação 

protocolada no ano de 2015, e, renovando o pedido em 29/05/2018, o 

mesmo foi indeferido pelo parecer jurídico de n.º 232/2018, sob o 

fundamento de preclusão do direito pretendido, em razão do lapso 

temporal transcorrido até o protocolo do requerimento, com base nas 

disposições contidas na Lei Complementar Municipal n.º 004/2005 e 

alterações posteriores previstas na Lei Complementar n.º 002/2013, 

inclusive na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao final, requer a 

concessão da medida liminar, posteriormente, pleiteia seja concedida a 

segurança pretendida, confirmando a liminar que, porventura, tenha sido 

deferida. Foi indeferido de plano a medida liminar, em razão dos 

argumentos explicitados no evento 15930698. Em seguida, no evento, 

consta a informação da intimação e notificação do ente público, na pessoa 

de seu procurador legal, ID 17379189. Contudo, o prazo decorreu sem 

qualquer manifestação nos autos. Instado a se pronunciar, a 

representante do Ministério Público Estadual opinou pela concessão da 

ordem no evento 17691380. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Como se vê do relatório, trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA, impetrado por OSMAR NEVES SCHWARTZ, devidamente 

qualificado nos autos, em face de omissão do PREFEITO MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES/MT, Sr. Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, 

apontado como autoridade coatora. A priori, consigne-se que o feito 

comporta o julgamento antecipado, pois a questão de mérito é unicamente 

de direito, prescindindo de instrução probatória, nos termos do art. 355, 

inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil. Inexistindo 

preliminares, passo ao julgamento do feito. No mérito, registre-se que o 

mandado de segurança é ação constitucional fundamentada na proteção 

ao direito líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de 

autoridade pública. O direito líquido e certo é aquele manifesto quanto à 

existência e delimitado em sua extensão, cujos requisitos possam ser 

aferidos de plano. No caso dos autos, pretende o impetrante o 

restabelecimento das incorporações das gratificações concedida pelo art. 

130 da Lei Municipal n.º 1.246/2000, posteriormente ratificado pelo art. 229 

da Lei n.º 1.349/2002, e pelo art. 40 da LCM de n.º 004/2005, que assim 

dispunha: Art. 130 Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 

seguintes vantagens: I - indenizações; II - auxílios pecuniários; III - 

gratificações e adicionais. § 1º As indenizações e os auxílios pecuniários 

não se incorporam ao vencimento ou provento, para qualquer efeito. Este 

parágrafo foi alterado pelo Art. 1º da Lei Municipal nº 1.327/2001 de 

06/12/2001, e passou a vigorar com a seguinte redação: § 1º As 

indenizações, os auxílios e gratificações pecuniárias não se incorporam 

ao vencimento ou provento, para qualquer efeito. § 2º O servidor do Poder 

Público Municipal Efetivo ou Estável, por força da Constituição Federal, que 

tenha 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados que 

ocupar cargo em comissão, ou função gratificada, ao se afastar do 

mesmo, fará jus as suas respectivas vantagens, incorporando-se 

integralmente à sua remuneração ou subsídio. (Este parágrafo foi 

suprimido pelo Art.1º da Lei Municipal nº 1.327/2001). Lei n.º 1.348/2000 

[...] Art. 229: Fica garantido aos servidores públicos do Município de Barra 

do Bugres, todos os direitos adquiridos sobre a vigência da Lei 

Complementar n.º 1.246/2000. Não obstante, denota-se que após os fatos 

narrados na inicial, sobreveio a Lei Complementar Municipal n.º 004/2005, 

que reestruturou o plano de cargos, carreiras e vencimentos de todos os 

servidores públicos municipais, bem como previu expressamente os 

critérios que orientariam as concessões das gratificações. Vejamos: Art. 

39. O Enquadramento dos cargos previstos nesta lei, no nível de 

vencimento será efetuado automaticamente de acordo com o tempo de 

efetivo exercício no serviço público municipal de Barra do Bugres, na 

forma do anexo XIV desta lei. §1º. Para efeito do disposto neste artigo 

serão computados os anos completos de serviço público municipal, 

ficando as frações em meses e dias como contagem inicial dos interstícios 

necessários aos mecanismos de desenvolvimento previstos neste plano. 

§2º. Caso ocorra de o disposto no parágrafo anterior, não ser suficiente 

para sanar a diferença observada, o que resta deverá compor vantagem 

pessoal nominalmente identificável, reajustáveis na mesma data e pelo 

mesmo índice que aplicar aos servidores públicos municipais. Art. 40. Aos 

servidores efetivos não enquadrados na carreira instituída pela presente 

lei, em decorrência de enquadramento das vantagens previstos nas Leis 

Municipais nº 1.246, de 23 de junho de 2.000 e 1.349, de 29 de abril de 

2.002, fica assegurado a cada biênio do aniversário de suas respectivas 

posses, o acréscimo de percentual, por elevação de nível, pelo tempo de 

serviço, conforme previsto no anexo IV, desta lei. Parágrafo único. Fica 

concedido reajuste de 22% (vinte e dois por cento), para os servidores 

enquadrados no disposto deste artigo a ser aplicado sobre o vencimento 

do mês de maio de 2005. Nesta oportunidade, percebe-se que a 

discussão acerca da supressão da vantagem pecuniária por ato único do 

Poder Público Municipal, de efeito concreto, ocorreu após a promulgação 
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da LCM n.º 004/2005. Vejamos: LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2005 Dispõe 

sobre a criação e transformação de cargos na Administração Direta, 

reestrutura o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de Barra do 

Bugres, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Barra do 

Bugres, tendo em vista o que dispõe o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, 

aprova e o Prefeito Municipal ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, nos termos 

do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte lei. Título I - 

Disposições Preliminares Capítulo I - Das Disposições Gerais Art. 1º. Esta 

Lei Complementar reestrutura o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores 

Públicos do Município de Barra do Bugres, transforma os 440 

(quatrocentos e quarenta) cargos ocupados e vagos, instituído pela Lei 

Municipal nº 1.349, de 29 de abril de 2.002, alterada pelas Leis Municipais 

nº 1.420, de 04 de Junho de 2.003 e 1.472, de 10 de março de 2.004, e 

amplia a quantidade de vagas pertencentes ao quadro geral. (...) Ademais, 

analisando os anexos da citada LCM, podemos ver em seus Anexos I, II e 

IV, que foram redefinidos os cargos, as lotações, a carga horária, a 

quantidade de vagas, a nomenclatura dos cargos, a tabela de 

vencimentos e a forma de progressão na carreira com as diversas 

classes, de acordo com o tempo de serviço na função. Conforme 

assevera o autor em sua inicial, a autora deveria ter tido outro tratamento 

quando da promulgação da Lei em 2005, apontando o exato marco do ato 

tido como coator. Vejamos: "Deveriam ter sido submetidos à previsão do 

Artigo 40 da LC 04/2005, além do enquadramento, a manutenção do valor 

incorporado. Não foi o que ocorreu. Optou-se por enquadrar a Impetrante 

nos termos do artigo 39, ocasião em que a revisão salarial concedida pelo 

novo PCCS dos professores absorveu o valor da incorporação. Houve 

então a absorção da VPNI pelas progressões da carreira, sem observar a 

previsão do art. 40. Neste momento o erro ocorreu. Pela leitura dos arts. 

39 e 40, é possível vislumbrar que deveriam ter surgidos dois grupos 

distintos de servidores, resultantes da nova lei:" (...). Percebemos 

claramente que o ato coator é datado do ano de 2005. Com efeito, 

realizada a reestruturação da carreira do servidor, este tem o prazo de 05 

(cinco) anos para buscar qualquer tipo de recomposição salarial que 

entende devida, sob pena de prescrição do próprio fundo do direito. Aliás, 

por ocasião do julgamento do julgamento do RE 561.836/RN, relatado pelo 

Exmo. Ministro Luiz Fux, o Eg. Supremo Tribunal Federal exarou o 

entendimento no sentido de que, havendo reestruturação na carreira do 

servidor, escoado aquele lapso temporal, ocorre a prescrição do próprio 

fundo do direito alegado. Vejamos: (...) A reestruturação dos cargos no 

âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator 

(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013). grifou-se. 

Nesta esteira, o termo “ad quem” para pleitear eventual pagamento de 

diferenças remuneratórias decorrentes de atos equivocados praticados 

pela administração pública é a data de vigência da lei que reestruturou a 

remuneração da sua carreira, observada a prescrição quinquenal das 

parcelas anteriores. Não custa lembrar que todo e qualquer direito contra 

a Fazenda Pública - direito de qualquer natureza - no tocante à prescrição, 

aplica-se o Decreto nº 20.910/32, cujo prazo previsto é de 05 (cinco) 

anos. No caso dos autos, o plano de cargos e carreira do impetrante 

sofreu a primeira reestruturação no ano de 2005, motivo pelo qual a 

pretensão inicial já encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a 

ação vertente foi proposta somente no ano de 2018. Desse modo, forçoso 

reconhecer que prescrito está o próprio fundo de direito, pois, no caso 

concreto, não há como rever a relação jurídica fundamental, tampouco 

autorizar o pagamento das parcelas transitórias eventualmente devidas no 

quinquênio posterior à reestruturação da carreira haja vista que a ação do 

impetrante foi proposta após o decurso do prazo quinquenal. Ressalta-se 

por último, e não menos importante, que o remédio constitucional deve ser 

proposto no prazo legal, sob pena de decadência, conforme preconiza a 

LMS: 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. Sendo assim, tendo o ato coator sido praticado em 

2005 é forçoso reconhecer o instituto da decadência em relação à 

pretensão do impetrante. Diante desses fundamentos, DENEGO A 

SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, o que faço com a análise do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso II, do CPC c/c artigo 6º, §5º, da Lei Federal 12.016/09. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º do art. 14 da 

Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas pertinentes. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Barra do Bugres/MT, (data 

registrada no Sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000034-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE GREGORIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-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: 

1000034-24.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: ORESTE GREGORIO DA SILVA Vistos. Intime-se o 

exequente BANCO BRADESCO CARTÕES S/A para manifestar 

requerendo o que de direito para o regular andamento do processo, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000752-21.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL MINERADORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000752-21.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: ADEMIR DE CAMPOS SILVA 

EXECUTADO: CRISTAL MINERADORA EIRELI - EPP Vistos. Intime-se o 

exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada o sistema). Silvo 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500103-89.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DINOSANI FERRARINI RINCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT13320/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447-B (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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. 

0500103-89.2013.8.11.0008 Valor da causa: R$ 6.780,00 POLO ATIVO: 

Nome: DINOSANI FERRARINI RINCO Endereço: R AMAZONAS, Avenida 

Olacir de Moraes, 150-E, bairro Ouro Verde, CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT 

- CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPACTA COMERCIAL LTDA 

Endereço: R AMAZONAS, Av. Carlos Bezerra, n. 71-S, bairro Ouro verde, 

CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 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. , 27 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: 1000432-34.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000432-34.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.080,00 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: IVONETE PEDRO DA SILVA Endereço: RUA 30, 361, S, 

JARDIM DAS OLIVEIRAS, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Av. Brasil, 336, 

Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Senhor(a): XXX 

A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. , 27 

de março de 2020. Atenciosamente, (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: 1000371-76.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDE VIANA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-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 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000371-76.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: EDENILDE VIANA DE SANTANA Endereço: RUA 

MARIA IZABEL DOS SANTOS, S/N, SANTA ROSA, NOVA OLÍMPIA - MT - 

CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA 

Endereço: Av. Brasil, 336, Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. , 27 de março de 2020. Atenciosamente, 

(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 
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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: 1000763-84.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000763-84.2017.8.11.0008. REQUERENTE: JOEL RIBEIRO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Considerando a correspondência 

devolvida (Id.29328522), intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para informar o atual endereço da requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de que possibilite sua citação/intimação, sob pena de 

extinção. Com a informação do endereço DESIGNE nova data de audiência 

de conciliação conforme pauta de julgamento do Juizado Especial Cível. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para comparecer à audiência, com 

cópia do pedido inicial, consignando a advertência de que, não 

comparecendo, considerar-se-ão verdadeiros as alegações iniciais e será 

proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º da Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE a parte Requerente (na pessoa de de seu advogado via 

sistema) para comparecer à audiência, advertindo-a de que a ausência 

injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Não havendo manifestação da 

requerente no prazo assinalado, certifique e faça o processo concluso. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT - (data 

registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000737-18.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000737-18.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: NILCILENE MIRANDA DE 

ALFENAS DALLAZEM EXECUTADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A., BANCO BMG S.A Vistos. Com fulcro no disposto no artigo 520 do 

CPC, defiro o pedido de cumprimento provisório de sentença, haja vista 

que o recurso de apelação não obteve efeito suspensivo. Ademais, o 

requerimento de cumprimento de sentença está devidamente instruído com 

o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC e os documentos mencionados no artigo 522. O feito 

deverá prosseguir nos termos do disposto no art. 513 e seguintes do 

Código de Processo Civil, haja vista que o artigo 520 do mesmo diploma 

legal prevê que o cumprimento provisório da sentença impugnada por 

recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma 

que o cumprimento definitivo. INTIME-SE o devedor, para cumprir a 

decisão, acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC. Cientifique-se o 

executado de que o comparecimento tempestivo e o depósito do valor, 

com a finalidade de isentar-se da multa, não será interpretado como 

incompatível com o recurso por ele interposto (art. 520, § 3º). Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Nos termos do disposto no art. 523, 

§ 3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e na sequencia 

proceder com a intimação do exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Para eventuais impugnações (art. 520, § 1º), o 

devedor deverá observar prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000777-68.2017.8.11.0008

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:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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: 

1000777-68.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: MARILENO MAGNO DE 

MAGALHAES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença intentada por MARILENO MAGNO DE 

MAGALHÃES em face de BANCO DO BRASIL S/A, referente a multa 

aplicada na fase de conhecimento. Assim, INTIMEM-SE a parte executada 

BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu advogado, para que no prazo 

de quinze (15) dias efetue o pagamento do débito no valor de R$ 6.385,77 

(Id.25940408/25940436), 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000402-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARI TANIA DA SILVA AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000402-33.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 50.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARI TANIA DA SILVA AMARAL Endereço: Rua Virtude 970, 

pronave, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DO MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES Endereço: desconhecido Nome: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Endereço: ANGELO 

MASSON, 1000, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC JARDIM DAS 

AMÉRICAS, ., AVENIDA BRASÍLIA 117, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-970 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 
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Público para interpor Recurso Inominado. , 27 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: 1000228-87.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000228-87.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 21.539,83 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEI LINO 

DA SILVA Endereço: RUA BURITI, 12, JD DAS PALMEIRAS, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): XXX A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. , 27 de março de 2020. 

Atenciosamente, (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: 1000213-21.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIZENE LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000213-21.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.093,89 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIZENE LINO DA 

SILVA Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, S/N, ALVORECER, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): reqeurido A presente carta tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. , 27 de março de 2020. 

Atenciosamente, (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000209-81.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000209-81.2019.8.11.0008. REQUERENTE: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Devidamente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO manteve-se silente, 

conforme certidão de Id. 25578211. Neste sentido, HOMOLOGO, para que 

produza os seus respectivos efeitos jurídicos os cálculos atualizados 

apresentados pela credora no Id. 29630961 (R$ 4.083,47). No mais, 

determino a expedição de RPV/Precatório, atentando-se a secretaria, para 

o cumprimento das determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, 

notadamente no que diz respeito à remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela 

elaboração dos cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Sem prejuízo 

no cumprimento da determinação acima, INTIME-SE a exequente para que 

deposite as certidões originais objeto desta execução no juizado especial, 

no prazo de 05 (cinco) dias, devendo a gestora certificar no processo o 

recebimento. Com a informação do pagamento pela executada, concluso 

para extinção do cumprimento de sentença. Às providências de estilo. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-80.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE INACIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000222-80.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.157,40 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUCILENE INACIA DA 

CONCEICAO Endereço: RUA IPÊ AMARELO, S/N, JARDIM DOS IPÊS, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. , 27 de março de 2020. Atenciosamente, 

(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: 1000074-69.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CARLOS 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 CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000074-69.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.588,95 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JAIRO CARLOS 

DA SILVA Endereço: RUA DAS MARGARIDAS, 674 A, QD 20 LT 23 N, 

ALVORECER, 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 A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. , 27 de março de 2020. Atenciosamente, 

(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: 1000420-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000420-88.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.302,29 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCIANO ALVES 

DO NASCIMENTO Endereço: Rua Imperial SN, Proav, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a):requerente A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. , 27 

de março de 2020. Atenciosamente, (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: 1000231-42.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000231-42.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.158,95 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANGELA DOS 

SANTOS SILVA DE ALMEIDA Endereço: RUA BURITI, 18, QD 07 LT 18, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. , 27 de março de 2020. 

Atenciosamente, (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: 1000175-09.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA MARIA DA COSTA MOTTA (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 CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000175-09.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.151,45 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NORMA MARIA 

DA COSTA MOTTA Endereço: RUA SÃO PEDRO, 27, QD 01 LT 02, RES 

JOSE TEIXEIRA DE ARAUJO, 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 A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. , 27 de março de 2020. Atenciosamente, 

(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 
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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: 1000151-78.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000151-78.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.138,74 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VILMA 

FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA PLANALTO, S/N, NOVO PLANALTO, 

PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): XXX A presente carta tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. , 27 de março de 2020. 

Atenciosamente, (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: 1000173-39.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000173-39.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.100,17 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TATIANE 

PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA ANTONIO ZANARDI FILHO, S/N, NOVO 

ORIENTE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. , 27 de março de 2020. 

Atenciosamente, (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: 1000186-38.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA DA SILVA MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000186-38.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.096,86 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSELMA DA 

SILVA MAXIMO Endereço: AV. XAVANTE, 410, JOÃO CRISTINE, COHAB, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente carta tem por finalidade a 
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. , 27 de março de 2020. Atenciosamente, 

(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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-81.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DONIZETE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000252-81.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.833,04 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO DONIZETE LOPES 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 455, CENTRO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Endereço: PRAÇA FELIPE MENDES, 

1000, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. CITE-SE o Requerido na pessoa de seus representante legal, 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer resposta (art. 183, 

do CPC), ainda, com as advertências de que não contestada à ação, será 

considerado revel e presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). , 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000679-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ANDRADE CAMARGO DA SILVA OAB - GO47273 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FRANCISCO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (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: 

1000679-83.2017.8.11.0008. AUTOR(A): CELSO DA SILVA MORAIS REU: 

OSVALDO FRANCISCO DA SILVA Vistos. Considerando a existência de 

ação em trâmite na 2ª Vara desta Comarca, que implicará na resolução do 

mérito da presente ação, entendo que a audiência de conciliação 

anteriormente designada não teria nenhum resultado prático, de forma que 

acato a solicitação de adiamento da audiencia. Entretanto, antes de 

designar o ato, INTIME-SE o autor para manifestar como entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem a 

resolução do mérito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 26 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-10.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteado na inicial, consistente na 

cobrança de 13 (treze) parcelas remuneratórias oriundas de gratificações 

ilegalmente suprimidas de proventos da parte autora, eis que é vedada 

essa medida em sede de tutela antecipatória proferida contra a Fazenda 

Pública, consoante regra do artigo 2-B da Lei nº 9.494/1997. Aliás, há 

precedentes do Superior Tribunal, no sentido de que é vedada, nas 

causas que versam sobre reclassificação, equiparação, concessão de 

aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, a antecipação 

dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, consoante dispõe o 

art. 2º-B da Lei 9.494/97. Senão, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE 

VANTAGEM PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

AUTORIZADORES. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. Controverte-se a respeito do acórdão que confirmou a 
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antecipação de tutela, para que fosse restabelecido o pagamento mensal, 

à pensionista, do "Adicional por Tempo de Serviço". 2. O disposto no art. 

7º, § 2º, da Lei 12.016/2009 expressamente disciplina, no Mandado de 

Segurança, norma de semelhante conteúdo aplicável às demais ações, 

isto é, o art. 1º da Lei 9.494/1997. Em síntese, veda a concessão de 

liminar para "a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza". 3. Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o 

entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada 

restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos 

da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa 

tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da 

folha de pagamento do servidor público. 4. A análise dos requisitos para a 

concessão da medida, previstos no art. 273 do CPC, implica, como regra, 

reexame da matéria fático probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. 

Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1352935/ES, Rel. Ministro 

HERMAN BEMJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 

25/09/2014). Evidente, portanto, a impossibilidade de antecipação de 

tutela, acrescentando-se às razões já expostas, a ausência de perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação porquanto não se vislumbra o 

perigo na demora da prestação jurisdicional. Diante do exposto, INDEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. Deixo de 

designar audiência, eis que improvável a conciliação. CITE-SE o Requerido, 

na pessoa de seu representante legal, consignando o prazo legal para 

oferecer resposta, ainda, com as advertências de que não contestada à 

ação, será considerado revel e presumindo-se verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Havendo alegação por parte do réu 

de qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o autor para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita, pois, ausente 

nos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a 

sua alegada condição de hipossuficiência financeira. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, (data registrada no 

Sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-23.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE BRIGIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, aforada por DULCE 

BRÍGIDA DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, sustenta a requerente 

que participou do certame público 01/2017, promovido pela Secretaria 

Estadual de Educação, Esporte e Lazer, visando o provimento de cargos 

efetivos de professor de educação básica da rede estadual de ensino, 

Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, 

concorrendo a autora à vaga de Professora de Educação 

Básica/Matemática, lotação para a cidade de Barra do Bugres/MT, certame 

no qual restou classificada em 5º (quinto) lugar dentre os concorrentes 

que inscreveram-se para concorrer às vagas destinadas às escolas 

estaduais de Barra do Bugres/MT. Afirma que o requerido procedeu à 

convocação e posse dos candidatos que se classificaram em 2º, 3º e 4º 

no Certame, permanecendo a requerente inscrita como a primeira em 

cadastro de reserva a ser convocada. Ocorre que, no decorrer do 

certame, surgiu mais uma vaga decorrente de aposentadoria de servidora 

ocupante do cargo professora de Educação Básica/Matemática, conforme 

ato publicado no Diário Oficial nº 27229, no dia 27/03/2018. Aduz, também, 

que constatou a existência de diversos profissionais contratados em 

regime precário, isto é, temporário, por meio de seleção simplificada, em 

detrimento àqueles que foram classificados no certame realizado. Com tais 

considerações, requer a concessão de provimento liminar que determine 

ao requerido proceder imediatamente à nomeação da requerente, à vista 

da existência de vagas preenchidas por contratados temporários, em 

detrimento aos profissionais aprovados em concurso público para cargos 

efetivos. Ao final, pleiteia a concessão das benesses da gratuidade da 

justiça, julgando-se procedente todos os pedidos postos na inicial. Vieram 

os autos conclusos para deliberações. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça. 

No que tange ao pedido de tutela de urgência, frise-se que enquanto 

modalidade de tutela provisória, os requisitos encontram-se amparados 

pelo artigo 300, caput, da Lei nº 13.105/2015, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, e tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). Igualmente, a verificação da presença 

de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base 

da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, 

na sentença. Pois bem. No caso dos autos, imperioso mencionar que a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, disciplina que “o ingresso no 

serviço público dar-se-á por meio de certame público avaliativo de provas 

e/ou provas e títulos, comando do qual deriva o chamado “princípio do 

concurso público”. Destarte, a contratação temporária de profissionais 

pela administração pública de maneira diversa daquela que originalmente 

prevista, isto é, mediante procedimento seletivo simplificado, é medida de 

urgência, somente adotável em casos de relevante interesse público e de 

maneira absolutamente temporária, até que seja viabilizada a realização de 

certame público, sendo de rigor, o preenchimento das vagas destinadas 

profissionais efetivos, por aqueles que aprovados em concurso. Diante do 

que foi dito, e pelo detido exame do processado, constata-se, à via 

estreita de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, a existência 

elementos aptos a demonstrarem satisfeitos os requisitos da probabilidade 

de seu direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de sorte que o deferimento do pleito de antecipação da tutela 

formulada na exordial é medida que se impõe. Veja que, a probabilidade do 

direito encontra-se materializada pelo documento anexado no evento 

28499275, que demonstra claramente que a requerente restou 

classificada em 5º (quinto) lugar, no certame público realizado para o 

provimento do cargo de professor de educação física da rede básica 

estadual de educação, a ser lotada nesta urbe de Barra do Bugres/MT. 

Além, da demonstração das nomeações dos candidatos que ficaram em 

2º, 3º e 4º lugar no Certame, bem como que o primeiro colocado não 

tomou no Concurso, ID 28499282. O perigo de dano, por seu turno, ou 

risco ao resultado útil do processo, reside nos eventos 28499286 e 

28499289, que de maneira cristalina, demonstram a existência de, ao 

menos, 04 (quatro) profissionais contratados em regime de 

excepcionalidade pela administração pública, para suprimento de cargos 

destinados a servidores efetivos. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ILÍCITA. FALTA 

DE COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. 

Conforme a orientação estabelecida pelo STF, em regime de repercussão 

geral, no julgamento do RE 837.311/PI, o direito subjetivo à nomeação do 

candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes 

hipóteses: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas 

dentro do edital; 2) quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, 

ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e 

ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por 

parte da administração. 2. No último caso, "o surgimento de novas vagas 

ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 

validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 

nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do 

Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação 

do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada 

de forma cabal pelo candidato." 3. Na situação em apreço, os documentos 

apresentados pelo impetrante não permitem afirmar, com segurança, que a 

Administração Pública local valeu-se de contratos temporários para suprir 

necessidade que, regularmente, deveria ter sido atendida com a 

nomeação do candidato aprovado em concurso público. Dessa forma, não 

foi demonstrado o direito líquido e certo. 4. Recurso ordinário em mandado 

de segurança a que se nega provimento. (STJ - RMS: 52435 MG 

2016/0291517-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 
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10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) 

Por fim, registre-se que o dano, efetivamente, é experimentado pela 

requerente quando se vê, ao arrepio da Lei, privada do cargo para o qual 

prestou certame público, uma vez que diversos são os cargos vacantes 

destinados aos efetivos, todavia, em detrimento aos profissionais 

concursados, contrariando os princípios reitores da administração pública, 

mormente os princípios do concurso público, da moralidade e da 

legalidade, encontram-se tais cargos providos por profissionais 

contratados de maneira excepcional, cuja justificativa, em parte, já não 

mais subsiste, em face da superveniência de profissionais concursados. 

Ademais, no caso em questão, ficou evidenciado o surgimento de uma 

nona vaga para o mesmo cargo do concurso da requerente, o qual se deu 

com a aposentadoria da servidora Márcia Conciani Zago, publicada no 

Diário Oficial nº 27229, no dia 27/03/2018, como se vê no evento 

28499996, o que vai ao encontro com a jurisprudência pátria. Vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO 

DE NOVAS VAGAS DECORRENTE DE EXONERAÇÃO E 

APOSENTADORIAS. VAGAS OCIOSAS. DIREITO À NOMEAÇÃO 

EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O aprovado em concurso 

público tem o direito subjetivo à nomeação desde que observadas as 

seguintes hipóteses: a) aprovação dentro do número das vagas 

editalícias; b) preterição na nomeação por inobservância da ordem 

classificatória; c) ou, tendo sido aprovado fora do número de vagas, haja 

a preterição arbitrária ou imotivada na nomeação, no caso de surgimento 

de novos cargos ou de abertura de um novo certame. 2. Vagas Ociosas. 

Direito líquido e certo à nomeação. A aprovação em concurso público para 

formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito ao 

candidato, competindo à Administração Pública decidir acerca da 

conveniência e oportunidade em prover os cargos que porventura fiquem 

disponíveis durante o prazo de validade do certame. Contudo, comprovada 

a existência de vaga no cargo para o qual fora o impetrante aprovado, tal 

expectativa de direito convola-se em direito líquido e certo, fazendo, 

portanto, jus ao impetrante a nomeação e posse. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (TJ-GO - APL: 02215177720168090006, Relator: Gustavo Dalul 

Faria, Data de Julgamento: 20/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 20/06/2019). Com tais considerações, imperioso 

reconhecer-se a necessidade do provimento jurisdicional antecipado, nos 

moldes pleiteados, pelo que DEFIRO a postulação deduzida da exordial, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO ao ESTADO 

DE MATO GROSSO que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à nomeação 

da requerente para uma das vagas de professor de educação física, da 

rede estadual de educação básica, a ser lotada no Município de Barra do 

Bugres/MT. Nos termos do Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, 

DISPENSO a realização de audiência de conciliação, pelo que DETERMINO 

a citação/intimação do ESTADO DE MATO GROSSO, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, querendo, oferecer contestação. Aportando aos autos a 

defesa da parte requerida, vistas ao requerente para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo legal. Na sequência, CONCLUSOS para 

deliberações. INTIMEM-SE CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do 

Bugres – MT, 27 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-32.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Cuida-se de ação ordinária cm pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, ajuizada por RONE DE OLIVEIRA DA SILVA em face do BANCO 

PAN S.A., alegando, em síntese, que em 14/03/2019 firmou contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária (CCB – Proposta n.º 

085775291), no montante de 9.204,08 (nove mil, duzentos e quatro reais e 

oito centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais, no valor de R$ 357,32 

(trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), todavia, em 

razão da cobrança de elevados encargos contratuais e juros ilegais 

tornou o mesmo extremamente oneroso e excessivo, razão pela qual as 

parcelas se tornaram excessivamente abusivas e impossíveis de serem 

quitadas. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a imediata suspensão das parcelas abusivas do contrato, 

reduzindo-as para o valor de R$ 302,45 (trezentos e dois reais e quarenta 

e cinco centavos), bem como se abstenha a requerida de incluir o nome 

do autor nos órgãos de proteção crédito, em razão do mencionado débito 

discutido nestes autos, permanecendo, ainda, o bem alienado na posse do 

autor até o deslinde da controvérsia. Ao final, pleiteia a inversão do ônus 

da prova e a concessão das benesses da gratuidade da justiça, 

julgando-se procedente todos os pedidos postos na inicial. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É relatório do necessário. DECIDO. 

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC. Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do 

CPC e art. 468 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não 

faça jus ao benefício, DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada. No 

que tange ao pedido de tutela de urgência, frise-se que enquanto 

modalidade de tutela provisória, os requisitos encontram-se amparados 

pelo artigo 300, caput, da Lei nº 13.105/2015, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, e tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). Igualmente, a verificação da presença 

de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base 

da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, 

na sentença. In casu, a alegação de abusividade das cláusulas 

contratuais firmadas com a instituição financeira não pode ser apreciada 

neste juízo de cognição sumária, porquanto é uma questão atinente ao 

próprio mérito da causa, assim como não pode este Juízo determinar que 

em razão da ilegalidade na cobrança dos valores firmados no contrato 

sejam as parcelas mensais reduzidas, tampouco seja o bem alienado 

fiduciariamente mantido na posse da parte autora até o deslinde dessa 

questão. Ademais, a versão do autor não se mostra amparada na prova 

inequívoca da verossimilhança, do contrário, milita contra a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, não 

obstante a questão da incidência do CDC se encontre superada pela 

edição do verbete 297 do STJ, tal não significa que a revisão de cláusulas 

contratuais seja medida imperativa, senão nos casos de comprovada 

abusividade. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DECISÃO 

QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

DESCARACTERIZAR A MORA E PROIBIR A INSCRIÇÃO DO NOME DOS 

AGRAVANTES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REVISÃO DE VÁRIAS 

AVENÇAS. APLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES NS. 2 E 4 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ORIUNDAS DO JULGAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL N. 1.061.530/RS (REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA). AUSÊNCIA 

DA JUNTADA DE TODOS OS PACTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A 

PLAUSIBILIDADE DAS AFIRMAÇÕES. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DO 

DIREITO INVOCADO PELOS REQUERENTES. INVIÁVEL AFERIÇÃO DAS 

ABUSIVIDADES. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. TARIFAS 

BANCÁRIAS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

EXTRAJUDICIAIS E VENDA CASADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS 

QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO ATACADA. VEDAÇÃO DO 

EXAME, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 

40097620220188240000 Capital 4009762-02.2018.8.24.0000, Relator: 

Newton Varella Júnior, DJE 20/08/2019, Segunda Câmara de Direito 

Comercial). De sorte que, inexistindo provas inequívocas da abusividade 

de alguma cobrança e/ou que o contrato traz onerosidade excessiva a 

uma das partes, além da ausência de depósito do valor que entende 

incontroverso, não se pode visualizar a aludida verossimilhança quanto às 

alegações levantadas pelo autor para o deferimento tanto da suspensão 

da cobrança da parcela no valor de R$ 357,32 (trezentos e cinquenta e 

sete reais e trinta e dois centavos), tampouco da não inscrição do nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, da mesma forma, 

mantê-lo na posse do bem alienado mesmo na hipótese de parcelas do 

financiamento em aberto. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, a 

antecipação de tutela pretendida. Por outro lado, tratando-se de relação 
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consumerista e considerando as regras ordinárias de experiência e a 

hipossuficiência técnica do reclamante, INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

incumbindo à parte reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, inc. II, do CPC). 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Enunciado 04 dos Juizados 

Especiais Cíveis de Mato Grosso. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de 

preposição, munido dos atos constitutivos da empresa e de suas 

alterações, sob pena de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo 

eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – MT, 27 de 

março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000322-35.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTOS-INSTITUTO MATOGROSSENSE DE POS-GRADUACAO E 

SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000322-35.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: ELISANGELA PONTES DA 

SILVA MOREIRA DE LIMA EXECUTADO: IMPACTOS-INSTITUTO 

MATOGROSSENSE DE POS-GRADUACAO E SERVICOS EDUCACIONAIS 

LTDA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por 

ELISÂNGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA em face de 

IMPACTOS-INSTITUTO MATOGROSSENSE DE PÓS-GRADUACAO E 

SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, pleiteando o recebimento dos valores 

arbi t rados à t í tu lo de astreintes nos autos de n.º 

1000977-75.2017.811.0008. Aduz o exequente que proferida sentença no 

citado processo, que tramita no Juizado Especial desta Comarca, o 

executado foi condenado ao pagamento de quantia líquida à título de 

danos morais, com a consequente confirmação da tutela antecipada 

concedida no ID. 10726593, consistente na obrigação de fazer para que a 

requerida/executada confeccionasse o certificado de conclusão de curso 

de bacharel em Educação Física à reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária no 

importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Todavia, argumenta que até a presente data a executada 

não cumpriu a liminar, mesmo intimada para fazê-lo, razão pela qual 

executa o decisum, no tocante ao teto arbitrado à título de astreintes, qual 

seja R$ 5.954,08 (Cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oito 

centavos), devidamente corrigido e atualizado, consoante a regra do art. 

1.012, §1º, inciso V, c/c art. 520 do CPC. Por fim, requer o deferimento de 

nova medida liminar, majorando a multa diária para o importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao teto do juizado, fixando-se, igualmente, o 

termo inicial de incidência das astreintes, nesse novo patamar, até a 

ordem judicial ser cumprida pela executada. Vieram os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e DECIDO. De início, cumpre registrar que o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou, de ofício, a 

nulidade da sentença proferida nos autos n.º 1000977-75.2017.811.0008, 

no ID 22096953, oportunidade que desconstituiu todos os atos 

processuais realizados após a ordem de citação/intimação das partes, 

encontrando-se o feito aguardando a realização da audiência de 

conciliação/mediação, designada para a data de 09/03/2020, assim como 

da intimação das partes da medida antecipatória deferida, como se denota 

no evento 26652698. Nesse toar, infere-se a inviabilidade do cumprimento 

provisório apresentado pela exequente, decorrente da multa fixada em 

sede de decisão interlocutória, razão pela qual, entendo que falta o 

interesse de agir, sob o aspecto da adequação, já que, ainda não houve a 

intimação da tutela provisória deferida nos autos de n.º 

1000977-75.2017.811.0008, no ID 22096953, justamente porque todos os 

atos processuais realizados após a decisão proferida no ID citado foram 

desconstituídos pelo e. TJMT. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência 

pátria acerca da intimação da parte responsável pelo cumprimento da 

obrigação de fazer, segundo a Súmula 410 do STJ, in verbis: EMENTA: 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA - ASTREINTES - INCIDÊNCIA - CUMPRIMENTO DA 

ORDEM JUDICIAL A DESTEMPO. - O arbitramento das astreintes deve 

funcionar pro futuro, como indução do comportamento pretendido, e não 

como sanção para um ato já praticado (AgRg no AREsp 523.159/DF) - 

Para a incidência da multa diária por descumprimento da ordem judicial, 

mister se faz a intimação pessoal da parte responsável pelo cumprimento 

da obrigação de fazer, segundo orientação da Súmula 410/STJ. (V .V.) 

"Se a decisão liminar foi cumprida a destempo, é cabível a incidência de 

multa diária, bem como a execução provisória da mesma." (TJ-MG - AC: 

10145110474064001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). Ante o exposto, 

outra atitude não há a não ser INDEFERIR a petição inicial, nos termos do 

artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas 

processuais. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante a adoção das providências pertinentes. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres – (MT), data da publicação eletrônica. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RAFAELA MIRANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000549-93.2017.8.11.0008. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: THAIS 

RAFAELA MIRANDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DO MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES MT 

Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente 

Ana e sua representante, não residem mais no endereço indicado, o que 

impossibilitou a realização de exame e consulta médica para avaliar o grau 

de incapacidade para fins de internação. Devidamente intimada para se 

manifestar, a Defensoria Pública permaneceu inerte, conforme certidão 

retro. De acordo com o artigo 274 parágrafo único, é dever das partes 

manter atualizados seus endereços nos autos. Isto posto, não havendo a 

possibilidade de continuação, extingo o processo sem resolução do 

mérito, com base no artigo 485, inciso IV do CPC. Sem custas ou 

honorários. Transitado em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT, (data registrada no Sistema). Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001511-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PEREIRA GARCIA (REQUERIDO)

CLAUDETE GARCIA MATIELO (REQUERIDO)

VANDERLEY DE JESUS GARCIA (REQUERIDO)

ALCIDES MATIELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça , 

no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001897-49.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA LEILA LTDA (REQUERIDO)

JOSE FLAVIO MARIOTTI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001587-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA TODOS OS SANTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002347-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO LOPES BATISTA (REQUERENTE)

ANA MARIA NEVES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPROCENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001346-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO GUAREZ (REQUERIDO)

DIOGO WINIARSKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Intimação da 

testemunha, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001346-69.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO GUAREZ (REQUERIDO)

DIOGO WINIARSKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Mandado de Intimação da 

testemunha, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 
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Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-35.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BIOFERTIL AGROPECUARIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI OAB - RS42751 (ADVOGADO(A))

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-28.2019.8.11.0050

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:

CARLOS ALBERTO PASQUINI (EXECUTADO)

MARCELO MACHADO DIAS (EXECUTADO)

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (EXECUTADO)

MARLON CASSIO WIEGERT (EXECUTADO)

MARCELO CAMPOS MARTINS (EXECUTADO)

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000133-28.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO PASQUINI, MARCELO MACHADO DIAS, 

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARLON CASSIO WIEGERT, 

MARCELO CAMPOS MARTINS, MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS 

Vistos, 1. Relacione-se aos autos de embargos à execução n. 

1000671-09.2019.811.0050 e façam-me conclusos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 27 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito 

Assinado Digitalmente

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001933-91.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO NOGUEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO OAB - MT23753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET (INVENTARIANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001933-91.2019.8.11.0050. AUTOR(A): DEOCLECIO NOGUEIRA SOARES 

INVENTARIANTE: NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não indicou o polo 

passivo da presente demanda. Desta feita, intime-se a parte autora autora 

para que emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

indicar e qualificar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NEVES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000775-98.2019.8.11.0050. AUTOR(A): TEREZA NEVES LOPES REU: 

INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Defiro 

a produção de prova oral. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de julho de 2020, às 13h30min., devendo os 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas arroladas do dia, 

hora e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(art. 455, do CPC). O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo 

de 15 dias, nos termos do §4º, do artigo 357, do CPC. Intimem-se a partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 385, § 1º do 

Código de Processo Civil, ficando advertidos que presumir-se-ão 

confessados (considerados como verdadeiros) os fatos contra eles 

alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, se recusem a depor. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 17 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002223-09.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002223-09.2019.8.11.0050. REQUERENTE: LUIZ AVI REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que 

a parte autora informou o rol de testemunhas nesta data, cancelo a 

audiência anteriormente aprazada. Redesigno a audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 14h30min. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 18 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

Claudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-13.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANJELA SIMONE ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Enotel (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1000080-13.2020.8.11.0050 AUTOR(A): 

ELISANJELA SIMONE ZANATTA Advogados do(a) AUTOR(A): JOAO 

CARLOS GEHRING JUNIOR - MT24318/O, MYLLENA GUIZARDI TRINDADE 

MONTEIRO BASTOS - MT0009445A REU: ENOTEL Vistos. 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. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 27 de fevereiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000044-68.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SUARES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1000044-68.2020.8.11.0050 AUTOR(A): 

ISAIAS SUARES SANTANA Advogado do(a) AUTOR(A): ROBERIO 

RODRIGUES DE CASTRO - SP348669 REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 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. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 27 de fevereiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000247-30.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PERSICI ZAMINHAN (REQUERENTE)

JULIO ZAMINHANN (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ ZAMIGNAN (REQUERIDO)

CÂNDIDA DE CARLI ZAMIGNAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça, BEM COMO PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DO PREPARO DA PRESENTE CARTA PRECATÓRIA. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 27 de março de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor 

de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000272-43.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO TENORIO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000181-50.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000181-50.2020.8.11.0050. REQUERENTE: LEDIANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. 

Inicialmente, passo neste momento a analisar o pedido de concessão da 

Justiça Gratuita efetuado pela autora. Nesta senda, é certo que o art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado 

de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, 

estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante 

outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No 

caso, há elementos suficientes para afastar a presunção. Contudo, antes 

de indeferir o pedido, convém facultar a autora o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente do benefício deverá, em 15 (quinze) 

dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das 

últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e 

de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos 

extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última 

declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita 

Federal; e) outros documentos que entenda comprobatórios da 

necessidade da concessão do benefício. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 321 do CPC, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo a juntada dos 

documentos acima delineados para análise do pedido de assistência 

Judiciária Gratuita, bem como os demais documentos necessários para o 

deslinde do feito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 2 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000195-34.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA MARYS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000195-34.2020.8.11.0050. REQUERENTE: STELLA MARYS SILVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. 

Inicialmente, passo neste momento a analisar o pedido de concessão da 

Justiça Gratuita efetuado pela autora. Nesta senda, é certo que o art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado 

de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, 

estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante 

outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No 

caso, há elementos suficientes para afastar a presunção. Contudo, antes 

de indeferir o pedido, convém facultar a autora o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com 

as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente do benefício deverá, em 15 (quinze) 

dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das 

últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e 

de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos 

extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última 

declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita 

Federal; e) outros documentos que entenda comprobatórios da 

necessidade da concessão do benefício. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 321 do CPC, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo a juntada dos 

documentos acima delineados para análise do pedido de assistência 

Judiciária Gratuita, bem como os demais documentos necessários para o 

deslinde do feito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 2 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-14.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI 

- EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000164-14.2020.8.11.0050. AUTOR(A): LEONALDO DA SILVA 

CUPERTINO - ME REU: MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIA 

E COMERCIO - EIRELI - EPP Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que 

a parte autora não formulou pedido de gratuidade de assistência judiciária 

e, até o momento, não juntou aos autos comprovante de emissão e 

recolhimento da guia de distribuição da ação. Desta feita, intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Escoado o prazo certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 2 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-74.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON FIRMINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000257-74.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA. EXECUTADO: ADELSON FIRMINO Vistos. Cuida-se de 

cumprimento de sentença entre as partes acima nominadas. Pois bem. Por 

ser tratar de cumprimento de sentença, via de regra deve ser efetuado 

dentro dos próprios autos da ação de conhecimento. Desta forma, 

INDEFIRO a inicial de cumprimento de sentença em autos autônomos e por 

consequência JULGO EXTINTO os presentes sem julgamento do mérito. 

Sem custas e honorários. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações legais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 

2 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-86.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOHRER RODRIGUES OAB - MS24688 (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CRISTINA BOHRER OAB - 582.391.381-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1000198-86.2020.8.11.0050 

REPRESENTANTE: ELIZABETH CRISTINA BOHRER Advogado do(a) 

REPRESENTANTE: RODRIGO BOHRER RODRIGUES - MS24688 REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 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. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 2 de 

março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000233-80.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000233-80.2019.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CARLOS ANTONIO ALVES Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão movida pela instituição financeira Aymoré Crédito, 

Financiamento E Investimento S/A. em face de Carlos Antonio Alves, 

devidamente qualificados nos autos, com fundamento no decreto-Lei nº 

911/69, em virtude da celebração do contrato de financiamento com 

cláusulas de alienação fiduciária que instruiu a exordial (Id nº 18191628 

páginas 5-7). Ao receber a inicial, houve o deferimento da liminar, 

determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial e a 

citação da requerida para pagar a integralidade da dívida (Id nº 18763303). 

Foi juntado ao presente o auto de busca e apreensão, remoção e depósito 

(Id nº 19443336). Citado e intimado quanto à liminar (Id nº 19443314), o 

Requerido não apresentou contestação, limitando-se a formular os 

requerimentos na petição aportada no Id nº 19503576. O colega 

magistrado que atuou em substituição nestes autos indeferiu os pleitos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 48 de 375



formulados pela parte requerida, determinando a intimação das partes 

para manifestarem eventual interesse em conciliação (Id nº 20725539). A 

parte requerida apresentou sua manifestação no Id nº 20818547. A parte 

requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide (Id nº23895661). É 

o breve relatório. Passo a decidir. No caso em exame, a parte requerente 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ao juntar documentos na 

inicial que comprovam o contrato entabulado entre as partes, a saber, a 

contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária (Id nº 

18191628 páginas 5-7); certidão da carta de notificação da requerida, com 

o respectivo aviso de recebimento (Id nº 18191628 páginas 8-9), devendo 

ser julgado procedente o pedido, pois o devedor não comprovou que 

efetuou o pagamento do débito, cujo ônus lhe competia, nos termos do 

artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil. Concessa maxima venia, 

entendo que ao tempo da prolação da decisão constante no Id nº 

20725539 já se fazia possível o julgamento da lide, pois não restam 

dúvidas de que a matéria de fato alegada pela requerente não foi 

contrariada pelas provas dos autos, restando evidente a presunção de 

veracidade das alegações da inicial. Nos termos da jurisprudência pacífica 

do STJ, para a constituição em mora do devedor fiduciário, basta a 

entrega da notificação no endereço fornecido por ele quando da 

celebração do contrato, não sendo indispensável o seu recebimento 

pessoal. No caso em testilha, foi juntada certidão narrativa feita pelo 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a qual consigna que a carta 

de notificação extrajudicial foi enviada ao Requerido. Com efeito, a citação 

do requerido no Id nº 19443314 é suficiente para constituí-lo em mora, 

induzindo a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, 

notadamente o seu inadimplemento. Destarte, estando comprovada a 

avença entre as partes, o gravame de alienação fiduciária imposto sobre o 

veículo automotor e a mora do devedor, assim como a ausência de fato 

extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado, impõe-se a 

procedência do pedido inicial. Tanto mais quando se verifica dos autos 

que na oportunidade em que teve de manifestar nos autos, a parte 

requerida se limitou a confirmar que não efetuou o pagamento do débito 

pela especulada impossibilidade de disponibilização de meio pela parte 

requerente (Id nº 19503576). Destarte, quando citado e intimado sobre a 

demanda, deveria ter cumprido o comando normativo previsto no artigo 3º, 

§ 2º do Decreto nº 911/1969, verbis: Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) § 1º Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) Não tendo realizado o pagamento integral da 

dívida apresentada na exordial, nos moldes previstos na legislação de 

regência, consolidada restará a propriedade do bem móvel em favor do 

credor fiduciário (STJ, REsp nº 1418593/MS). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do Requerente, razão pela qual extingo o processo 

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

Processo Civil, e declaro consolidada a posse e propriedade plena do bem 

no patrimônio do credor fiduciário. Condeno o Requerida ao pagamento 

das custas judiciais e de honorários advocatícios, sendo que estes ficam 

arbitrados no percentual de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme preconiza o artigo 85, § 2º do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, de acordo com as cautelas de praxe. Campo Novo 

do Parecis-MT, 10 de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-89.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000353-89.2020.8.11.0050. AUTOR: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REU: ELIZANGELA DOS SANTOS Vistos. 

Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intime-se a parte requerente 

para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso 

comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Às providências. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-52.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEI ZAMARIOLI DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000349-52.2020.8.11.0050. AUTOR: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REU: EDILEI ZAMARIOLI DE LIMA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intime-se a parte requerente 

para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso 

comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Às providências. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-59.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRA SANTOS DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000355-59.2020.8.11.0050. AUTOR: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REU: ELESSANDRA SANTOS DA SILVA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intime-se a parte requerente 

para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso 

comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Às providências. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-29.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000357-29.2020.8.11.0050. AUTOR: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REU: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intime-se a parte requerente 

para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso 

comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Às providências. CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-86.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE RICARDO MENEGUIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001751-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO GARCIA KRANSCZAK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000882-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALAELSON DE GOIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000882-79.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: JOSE ALAELSON DE GOIS Vistos. Trata-se de ação de 

divórcio entre as partes acima nominadas. O presente feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por inércia da parte Autora que 

embora intimada deixou transcorrer in albis o prazo concedido para 

impulsionar o feito, promovendo a citação da parte requerida. É sabido que 

a citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento 

da relação processual, de modo não sendo possível por ausência de 

indicação correta do endereço do réu, carece a ação de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular. Destarte, para evitar que 

este feito fique paralisado indeterminadamente, impõe-se a extinção sem 

resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, pois a 

providência, de acordo com o §1° do artigo 485 do CPC, só é exigível nas 

hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo. Diante do 

exposto, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte Autora, ressalvando os casos 

de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do 

CPC). Arbitro em favor da Defensora Dativa, a título de honorários 

advocatícios, a quantia de 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001135-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA MOTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001135-33.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ANDREIA DA MOTA RODRIGUES 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. Trata-se de ação de revisão contratual entre as partes acima 

nominadas. No ID 23699173 determinou que a parte autora comprovasse a 

hipossuficiência alegada ou recolhesse as custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Sobreveio a certidão de ID 28045998 informando 

que a autora embora intimada quedou-se inerte. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte autora embora intimada para sanar a 

irregularidade constante da petição inicial, não o fez. O artigo 321, § único 

do CPC, preconiza: “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”. Além disso, o Egrégio Tribunal de Justiça Mato Grosso é 

unânime quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente a parte 

autora para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de 

Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME 

DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA -INDEFERIMENTO DA 

INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE -RECURSO 

IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da inicial, não 

exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 

138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) Desta forma, diante da ausência do recolhimento das custas, 

sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, o indeferimento da petição 

inicial é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001797-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAGI WALDOW GENZLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 
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1001797-31.2018.8.11.0050. AUTOR(A): DAGI WALDOW GENZLER REU: 

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT, INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Defiro a produção de prova oral. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de julho 

de 2020 às 13 horas, devendo os advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC). O rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, nos termos do 

§4º, do artigo 357, do CPC. Intimem-se a partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 385, § 1º do Código de Processo 

Civil, ficando advertidos que presumir-se-ão confessados (considerados 

como verdadeiros) os fatos contra eles alegados, caso não compareçam 

ou, comparecendo, se recusem a depor. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 17 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001961-59.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001961-59.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - ME 

EXECUTADO: ILDA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial entre as partes acima nominadas. Realizados alguns 

atos processuais, a parte exequente noticiou a quitação do débito 

alimentar e pugnou pela extinção do presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil, consoante se vê do ID 

26782282. Vieram-me os autos conclusos. Eis a síntese do necessário. 

Fundamento. Decido. Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a 

presente execução ser extinta, em consonância com as regras do artigo 

924 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, ante do 

adimplemento do débito alimentar cobrado nestes autos. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Custas pela exequente, uma vez que a parte 

executada sequer foi citada. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações legais. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 24 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001924-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR ANTONIO SIMAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001924-66.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: IVAIR ANTONIO SIMAO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão entre as partes acima nominadas. A parte autora, alega, em 

síntese, que firmou com o requerido contrato para aquisição de veículo, 

conforme descrito na exordial, com pagamento parcelado, todavia, está 

inadimplente das parcelas, conforme demonstrativo de débito em anexo. 

Requereu, em razão da mora, a concessão de medida liminar, com a 

expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, consolidando-se a posse e propriedade plena em suas 

mãos, com as demais cominações legais. Com a inicial vieram documentos. 

A liminar de busca e apreensão foi deferida no ID 17579414, tendo o 

veículo sido apreendido, conforme auto de apreensão de ID 22705951. 

Devidamente citado, conforme certidão de ID 22705955, o requerido 

deixou transcorrer in albis o prazo para contestação ID 22422698. No ID 

24898333 a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Eis a 

síntese do necessário. Fundamento. Decido. Em se tratando de questão 

meramente de direito, sem necessidade de produção de outras provas, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

incisos I e II do Código de Processo Civil. Devidamente citado, o réu não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia, 

reputando-se verdadeiras as alegações feitas pela parte autora. Como se 

sabe, a presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é 

relativa. A simples ausência de contestação não impõe, por si só, o 

reconhecimento da procedência dos pedidos formulados pela parte 

autora, uma vez que admitem prova em contrário. Assim, somente se os 

elementos constantes dos autos acarretarem fundada dúvida é que o 

órgão jurisdicional está autorizado a afastar a presunção de veracidade 

dos fatos advinda da revelia. A teor do que dispõe o artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911, de 1969, o credor poderá requerer a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a 

mora ou o inadimplemento do devedor, sendo certo que o inadimplemento 

implica no vencimento antecipado de toda a dívida, conforme artigo 2º, § 

3º, do mesmo diploma legal. No presente caso, ressai dos autos que a 

parte autora comprovou, no ID 17143008, a realização do negócio firmado 

com o requerido, sendo que a prova documental carreada na inicial 

demonstra de forma clara a celebração de alienação fiduciária para a 

aquisição do veículo. A mora também restou comprovada através da 

notificação extrajudicial de ID 17143009, evidenciando, portanto, o 

descumprimento da obrigação contratual de efetuar o pagamento mensal 

das prestações devidas. Como a parte autora logrou êxito em comprovar o 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, ao passo que o réu em nada se manifestou, tendo, 

inclusive, tornado-se revel, a procedência do pedido inicial é medida que 

se impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para declarar consolidada em mãos da parte autora a 

posse e a propriedade do veículo descrito na exordial. Caso a venda do 

veículo se dê por valor superior ao débito da parte ré, determino que a 

diferença seja depositada em conta judicial aberta em seu favor (artigo1º, 

§4º do Dec. Lei 911/69). Condeno o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, arbitro no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Determino a retirada 

dos impedimentos lançados sobre o veículo, acaso existente. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e 

observando-se as formalidades legais. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 24 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000097-83.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GARCIA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1000097-83.2019.8.11.0050 REQUERENTE: 

BANCO HONDA S/A. Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE ANDRES 

ACEVEDO IBANEZ - MT22131-O REQUERIDO: RENATO GARCIA DOS REIS 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão entre as partes acima 

nominadas. A parte autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação ID 19801636. 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. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-24.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. N. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000228-24.2020.8.11.0050. AUTOR(A): CLAUDENI SANTOS SOUZA 

REU: JOSE ANDRE NUNES ANDRADE Vistos. Trata-se de ação de partilha 

de bens entre as partes acima nominadas. Realizados alguns atos 

processuais, na petição de ID 29679166, a autora requer a suspensão do 

feito até a homologação do acordo realizado perante o CEJUSC. Eis a 

síntese do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, anoto ser 

desnecessária a suspensão do feito até a homologação do acordo 

realizado perante o Cejusc desta comarca, uma vez que em análise 

superficial do termo de acordo acostado nos autos não haverá qualquer 

óbice para a sua homologação. Como é cediço, o interesse de agir, 

traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, que é 

um requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito, 

deve existir tanto no momento do ajuizamento da ação, bem como durante 

toda a demanda, inclusive no instante em que a sentença é prolatada. No 

caso dos autos, verifica-se que a requerente colacionou nos autos o 

acordo referente ao objeto da presente demanda, consoante se vê do ID 

29679176, ocorrendo, portando, a falta de interesse de agir pela perda do 

objeto, não restando outra alternativa senão a extinção do feito. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios e custas, ante o deferimento da 

justiça gratuita. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos 

com as baixas e anotações legais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de 

março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002479-49.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS 1002479-49.2019.8.11.0050 AUTOR(A): 

ANA PAULA SILVA FERREIRA Advogado do(a) AUTOR(A): SUELI 

APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA - MT25820/O REU: ELTON MARTIN 

DA SILVA Vistos. 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. Sem custas e 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. A advogada 

dativa Dra. Sueli Aparecida da Silva Lima Costa, arbitro honorários dativos 

no importe de 01 (uma) URH pelos serviços prestados. Expeça-se a 

respectiva certidão pela Secretaria para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 2 de março de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000981-15.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI ANTONIO PAIN (AUTOR(A))

MAURO JOSE PAIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (REU)

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT15425-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000658-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO TAGLIARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS-MT 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 remeter os autos ao setor de expedição de documentos, para intimar o 

autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo 

de 48 horas, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC. ELIZANGELA DA SILVA 

SOUZA Gestor de Secretaria CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000393-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES FATIMA LEDUR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001935-95.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SANTOS DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001935-95.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: FABIO SANTOS DE PAULA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão entre as partes acima nominadas. No ID 27789033 a 
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parte autora veio aos autos para noticiar que as partes entabularam 

acordo extrajudicial com o fim de atualizar o débito e por fim a lide, 

requerendo a homologação do acordo e extinção do feito. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que foi 

pactuado acordo pelas partes ID 27789033. Não vislumbro qualquer 

ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, de modo que a homologação 

do presente ajuste extrajudicial é medida que se impõe. Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes de ID 

27789033. Custas e honorários advocatícios conforme pactuado pelas 

partes. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as 

baixas e anotações legais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de março de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001337-44.2018.8.11.0050

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:

ADRIANO MIRANDA DE MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1 0 0 1 3 3 7 - 4 4 . 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: ADRIANO 

MIRANDA DE MACEDO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

entre as partes acima nominadas embasada em contrato garantido por 

alienação fiduciária. O credor requereu o decreto liminar da medida. No ID 

17000796 fora determinada a intimação da parte autora, para emendar a 

inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição em mora da parte 

requerida. Ato contínuo, a parte requerente peticionou requerendo a 

suspensão do feito (ID 17873199), o que foi deferido no ID 22560008. Em 

seguida, a parte autora por diversas vezes reiterou o pedido de 

suspensão do feito sem ao menos comprovar que constituiu em mora o 

devedor. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. No tocante ao 

requisito mora do devedor, consoante a redação do art. 2º, § 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, estará ela aperfeiçoada com o simples decorrer do 

prazo para pagamento sem o adimplemento da obrigação. Já para a 

comprovação de que constituiu o devedor em mora, bastará ao credor que 

comprove a expedição de notificação extrajudicial mediante carta 

registrada com aviso de recebimento encaminhada ao devedor no 

endereço constante no contrato, não se exigindo que a assinatura 

constante no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. No caso 

em análise, o autor não logrou êxito em comprovar a constituição da mora 

do devedor, uma vez que com a inicial juntou apenas notificação 

extrajudicial, cuja entrega não pode ser efetuada. Na notificação 

extrajudicial que instrui a inicial consta a informação de que o AR retornou 

ao remetente, em virtude de “ENDEREÇO INCORRETO”. Intimado para 

emendar a inicial, a fim de comprovar a devida notificação do devedor, o 

autor bastou-se a requerer a suspensão do feito em virtude de possível 

acordo entre as partes, no entanto, não apresentou qualquer outro 

documento, que comprovasse a mora do requerido. Insta salientar que nas 

ações de busca e apreensão é imprescindível a constituição de mora do 

devedor. Neste sentido, trago à baila os julgados do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PROTESTO POR 

EDITAL – ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Para a constituição em mora do devedor não basta o simples débito, sendo 

necessária a sua notificação, requisito indispensável para o 

desenvolvimento válido e regular da ação. A constituição em mora por 

meio de intimação por protesto só é considerada válida quando 

demonstrado que as tentativas de notificação extrajudicial, bem como de 

localização do novo endereço do devedor, restaram frustradas ou que 

este se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não 

o c o r r e u  n o s  a u t o s .  M o r a  n ã o  c o m p r o v a d a .  ( N . U 

0001474-36.2010.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 

26/09/2017) Por fim, destaco que o prazo de suspensão do processo não 

pode ultrapassar o período de 06 meses, nos termos do artigo 313 do 

CPC, de modo que não há que se falar em suspensão, uma vez que o 

presente feito está sendo suspenso desde agosto/2019. Assim, 

considerando que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a 

constituição em mora do devedor e, constituindo-se este um pressuposto 

para o desenvolvimento válido e regular da ação, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

CPC. Custas pela parte autora. Às providências. P.R.I.C. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações legais. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 26 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000423-09.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-54.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000416-17.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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 
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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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000400-63.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000352-07.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS 2ª 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, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-68.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000432-68.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

ANDRADE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSELIA 

RIBEIRO DA SILVA, MARINALVA RAMOS RODRIGUES POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo 

Data: 07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 26 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: 1001515-56.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SABINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001515-56.2019.8.11.0050 Nome: NELSON SABINO DOS SANTOS 

Endereço: Trav. São Thomaz, S/N, Qda 12 Lt 08, Boa Esperança, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: 

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 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 petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 13 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-60.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA LINDER PIOVESAN (AUTOR(A))

SAULO PIOVESAN (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)

 

Vistos. Cuida-se de pleito formulado pelo reclamante em face da sentença 

proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui 

erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito do embargante, uma vez que não há o que se falar em contradição, 

obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi devidamente 

fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da 

parte embargante em face da sentença proferida, não havendo que se 

falar em contradição, omissão e obscuridade. Ante o exposto, recebo os 

embargos de declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não 

consta contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. 

Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença anterior. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 26 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: 1000169-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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 CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Cuida-se de 

pleito formulado pela reclamante em face da sentença proferida nos autos 

ao argumento, em síntese, que é omissa e possui erros de fato. Os autos 

vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da 

sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo 

dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito dos embargantes, 

uma vez que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou 

omissão, haja vista que a sentença foi devidamente fundamentada. 

Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da parte embargante 

em face da sentença proferida, não havendo que se falar em contradição, 

omissão e obscuridade. Ante o exposto, recebo os embargos de 

declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não consta 

contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. Sem 

prejuízo, intime-se a parte reclamada para manifestação quanto a petição 

de ID 29300679. Em seguida, certificada a tempestividade do recurso 

inominado interposto 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, 

com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 26 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: 1001250-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA MARTINS DA SILVA CATANIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RIBEIRO SISTI OAB - PR55575 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de pleito formulado pela reclamante em face da sentença 

proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui 

erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da sentença proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, certificada a tempestividade do 

recurso inominado interposto 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, 

com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 26 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: 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 DO PARECIS -MT Processo n. 

1000384-12.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Considerando a Pórtaria-Coniunta 

N.° 247/2020, de 16/03/2020 que suspendeu os prazos processuais e 

audiências por 15(quinze) dias, como medida de prevenção ao COVID-19 

(Novo Coronavirus), a audiência de conciliação será reagendada para 

data futura. Certifico também, que não haverá tempo hábil para expedição 

de citação e intimação da parte reclamada para realização do ato 

designado. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 27 de Março de 2020. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000323-88.2019.8.11.0050 Nome: JOSE AMERINO DA SILVA Endereço: 

Rua São João, 58, Boa Esperança, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 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 petição da parte reclamada. Campo 

Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 27 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-10.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CARDOSO CAMPOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRISTINA PEREIRA DEZORDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000410-10.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Considerando a Pórtaria-Coniunta 

N.° 247/2020, de 16/03/2020 que suspendeu os prazos processuais e 

audiências por 15(quinze) dias, como medida de prevenção ao COVID-19 

(Novo Coronavirus), a audiência de conciliação será reagendada para 

data futura, tendo em vista que não há tempo habil para cumprimento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 27 de Março de 2020. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-84.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO ALVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000418-84.2020.8.11.0050 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.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 27 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-69.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000419-69.2020.8.11.0050 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.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 27 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-76.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DJEINE ANDREIA HENTZ MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

ESSOR SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SIAZE SERVICOS DE GESTAO DE SINISTROS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000425-76.2020.8.11.0050 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.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 27 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-61.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO JUSTINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000426-61.2020.8.11.0050 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.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 27 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-90.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT8967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010067-90.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: JOSEVALDO SILVA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: UNICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

Visto. Da análise dos autos verifico que o INCIDENTE DE 

DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA fora extinto, 

conforme certidão acostada no Id.: 17132120. De tal sorte, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena 

de extinção. EXPEÇA-SE o necessário e com as cautelas de estilo. Após 

volte os autos conclusos para prolação da sentença. Campo Novo do 

Parecis, 26 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002108-85.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO UBINSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002108-85.2019.8.11.0050. AUTOR(A): VITORIO UBINSKI REU: 

REGINALDO PEREIRA DA SILVA Vistos. Diante da petição acostada no Id.: 

29431265, na qual o defensor dativo declinou de sua atuação, determino a 

intimação da parte autora pessoalmente para manifestação, no prazo de 

05(cinco) dias, visando o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção. EXPEÇA-SE o necessário e com as cautelas de estilo. Após 

volte os autos conclusos para prolação da sentença. Campo Novo do 

Parecis, 26 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-51.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PEDRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001871-51.2019.8.11.0050 Parte autora: JOSE PEREIRA DA SILVA Parte 

reclamada: CLAUDEMIR PEDRO DOS SANTOS Vistos. DEFIRO o pedido 

encartado no ID.: 30544584, no qual o autor informa o endereço da parte 

Promovida, para tanto, determino a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. Designe audiência de conciliação, conforme pauta da 

secretaria. Expeça-se o competente mandado de citação para 

cumprimento no endereço indicado pela requerente, na forma do art. 212, 

§ 2º do CPC. Restando infrutífera a segunda tentativa e, havendo suspeita 

de ocultação, certifique-se o Sr. Oficial de Justiça para fins de que seja 

procedida a citação nos termos do art. 252 do CPC, que DEFIRO desde já. 

Cumpra-se, expedindoseo necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo dos Parecis, data registrada no sistema. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001487-88.2019.8.11.0050

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:

ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001487-88.2019.8.11.0050 Parte autora: APARECIDA HELENA CARDOSO 

AUREA EIRELI Parte reclamada: ANTONIO MATIAS FILHO - 

SUPERMERCADO BOM LAR - EPP Vistos. DEFIRO o pedido encartado no 

ID.: 30519737, no qual a autora informa o endereço da parte Promovida 

(Rua Alziro Zarur (12), n.º 818, Cidade Alta, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000), para tanto, determino a realização da audiência de tentativa 

de conciliação Designe audiência de conciliação, conforme pauta da 

secretaria Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis, data registrada no sistema. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-39.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. PEDRO DA SILVA MILANI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUA IDEIA PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(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: 

1002415-39.2019.8.11.0050. REQUERENTE: J. PEDRO DA SILVA MILANI 

EIRELI - ME REQUERIDO: SUA IDEIA PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA - 

ME Vistos. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por J. PEDRO DA SILVA MILANI EIRELI – ME em desfavor da SUA 

IDEIA PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME, todos qualificados nos 

autos. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. A autora requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência de relação jurídica. Portanto, resta evidente que o 

caso se trata de produção de prova negativa, sendo necessária a 

inversão do ônus da prova. Deste modo, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Passo a análise do mérito. A autora afirma, em síntese, 

que embora possua relação jurídica com a parte requerida, foi vitima de 

propaganda enganosa tendo em vista que contratou os serviços da parte 

reclamada representados pelo contrato nº 31552, conta data de inclusão 

no cadastro de inadimplentes de 22/06/2018, no valor de R$ 5.158,80 

(cinco mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). Em sua 

defesa o requerido apresentou, combatendo os argumentos constantes 

da peça inicial, alegação de que não excluiu o nome do reclamante dos 

cadastros de inadimplentes ante a propositura da demanda e que o 

problema poderia ser resolvido via administrativa, inclusive faz proposta 

de cancelamento dos serviços sem ônus para ambas as partes, bem 

como se abstém de enviar ou cobrar as parcelas constantes do contrato 

de prestação de serviços. Ocorre que, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta a existência de relação contratual com a parte requerida, mas 

alega em sua defesa que foi vítima de propaganda enganosa, inclusive 

registrando Boletim de Ocorrência, reclamação no PROCON Municipal, mas 

nada foi resolvido. Compulsando os autos, constato que as arguições do 

suplicado não merecem prosperar, visto que embora tenha apresentado 

prova da contratação de seus serviços pela reclamante, comprovando 

assim a existência de relação jurídica entre as partes, entendo que em 

razão da proposta de cancelamento dos serviços sem ônus para o 

reclamante, devidamente demonstrado pela autora, por meio do boletim de 

ocorrência e reclamação no PROCON, sem contrapartida da reclamada, as 

alegações contidas na peça inicial merecem acolhimento, não se 

desincumbindo portanto o requerido do ônus probatória contido no artigo 

373, II, do CPC). Posto isso, passo a apreciar o pedido de indenização por 

danos morais. Para acarretar dano moral indenizável é imprescindível 

comprovar que a conduta do agente (ação ou a omissão) ocasionou dano, 

sendo desnecessária a prova da culpa, por se tratar de responsabilidade 

objetiva (artigo 14, do CDC). Observo que a indenização do dano moral 

tem como objetivo impor uma sanção ao ofensor, que simultaneamente 

produz efeito pedagógico, para que o reclamado tenha mais cuidado e 

disciplina na execução de suas atividades, a fim de evitar que uma 

conduta danosa se repita. Deste modo, constato que a indenização no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumprirá o escopo de inibir que 

a requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo que o valor se 

mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das 

partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de 

configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para 

não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento. Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para 

declarar a inexistência do débito de R$ 5.158,80 (cinco mil e cento e 

cinquenta e oito reais e oitenta centavos) em nome da parte reclamante. E, 

por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais 

ocasionados, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54, do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta 

decisão (Súmula 362, do STJ). Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 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 PJE. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

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 jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 
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Especial. Intime-se a parte reclamada para cumprir a sentença tão logo 

ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de execução direta, 

retificando-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença e 

havendo solicitação da interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Campo 

Novo dos Parecis-MT, 26 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-21.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIAS DE BRITO COELHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDAO GRILL RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-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: 

1001485-21.2019.8.11.0050. INTERESSADO: FLAVIO DIAS DE BRITO 

COELHO REQUERIDO: RAPIDAO GRILL RESTAURANTE LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. A 

teor do que dispõe o 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 de Indenização por danos morais, em 

que a parte Autora sustenta que ao frequentar o Estabelecimento 

Comercial da parte reclamada, para fazer refeições em companhia desua 

família, e por ocasião do pagamento da alimentação consumida no valor de 

R$ 32,00 (trinta e dois reais), foi grosseiramente tratado pelo preposto da 

parte reclamada nos seguintes termos: “que o local onde este deixou seu 

veículo não poderia estar, e que se o veículo continuasse lá, iria mandar 

guincha-lo, como se não bastasse a vergonha a qual o Promovente veio 

passar, a Promovida disse que não o queria mais como cliente de seu 

estabelecimento, ainda manifestando para que o mesmo não voltasse mais 

ali. Pleiteia a repetição do indébito em dobro dos valores pagos à título de 

consumação via danos materiais e indenização por danos materiais e 

morais. Em sede de contestação a Reclamada sustenta inicialmente 

inépcia da inicial em tese preliminar e no mérito nega a versão apresentada 

pela parte reclamante, e que preza pelo bom atendimento de seus clientes 

dos quais depende seu ramo de negócio e que não possui a gravação da 

data dos fatos, tendo em vista que o sistema de filmagem do 

estabelecimento comercial consegue armazenar imagens por 

aproximadamente 01 (um) ano, prazo maior que o estabelecido no projeto 

Lei 7.018/13, em seu artigo 2º. REQUER por fim a improcedência dos 

pedidos de repetição do indébito em dobro e danos morais pleiteados pela 

parte reclamante. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

reclamada, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejá-la, 

conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do CPC. MÉRITO. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste a parte Autora, tendo em vista que não 

comprovou os fatos articulados na inicial e não impugnou a peça 

contestatória, ficando portando obscura suas alegações. Verifica-se que 

a parte Reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar que o 

conjunto probatório não comprova o evento narrado pela parte reclamante 

por meio dos documentos constante dos autos. Deveria o Reclamante 

requerer a oitiva da parte e de testemunhas em audiência de instrução e 

julgamento, além de apresentar documentalmente os fatos narrados na 

inicial, porém se obteve inerte. Com efeito, o Reclamante, não preencheu 

os requisitos do ônus probatório contido no art. 373, I do NCPC. 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 as 

alegações da parte Autora não foram comprovadas nos autos, o que foi 

feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no 

artigo 373, II, CPC. Entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da parte 

Reclamante. 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. Em relação ao 

Pedido de Repetição do Indébito em dobro pela reclamada em relação aos 

valores pagos a título de consumação pelo reclamante, deve ser 

indeferido, pois não houve cobrança indevida, tendo em vista que o 

reclamante pagou pela consumação da alimentação fornecida pelo 

Estabelecimento Comercial da reclamada. 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-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 23 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001239-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAMPARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DANTAS (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: 

1001239-25.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: CARLOS CAMPARA 

EXECUTADO: MARCELO DANTAS S E N T E N Ç A 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. Nº 30030452). 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 
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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. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000719-65.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELITO SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (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: 

1000719-65.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CELITO SULZBACHER 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO 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. Cuida-se de pedido de 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL formulado por CELITO SULZBACHER, 

visando à obtenção de autorização para levantamento de valores 

inerentes a restituições de Imposto de Renda nos valores aproximados de 

R$ 4.300,00 referente ao ano de 2016 e R$ 2.600,00 referente ao ano 

2017, que estão retidas junto a Receita Federal do Brasil em nome da 

falecida Sra. MARIA IRILENE EWERLING. O pedido formulado possui 

natureza de jurisdição voluntária, a qual é processada pelo rito especial 

previsto nos artigo 719 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. O 

Enunciado n.º 08 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais é 

claro o bastante ao dispor, litteris: “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. 

Desta forma, como os procedimentos de jurisdição voluntária devem 

obedecer ao rito estabelecido nos artigos 719 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil, sem dúvida que se trata de procedimento que deve 

tramitar perante a Justiça Comum. A propósito, eis os seguintes 

casuísmos jurisprudenciais: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 

COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE 

VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA 

LEI 6858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE JACIARA. 1. O requerimento de alvará judicial, 

regulamentado pela lei 6858/80, traduz a atividade de jurisdição voluntária, 

incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. (TJMT – 

C â m a r a s  C í v e i s  R e u n i d a s  d e  D i r e i t o  P ú b l i c o  – 

Processo:10044470720188110000 – Relatora: Helena Maria Bezerra 

Ramos, Data de Julgamento:05/07/2018 – Turmas Reunidas de Direito 

Público e Coletivo – data de Publicação: 12/07/2018)”. Posto isso, 

levando-se em consideração que os procedimentos de jurisdição 

voluntária possuem rito especial, e como tal, não são admissíveis nos 

Juizados Especiais, consoante dispõe o Enunciado n.º 08 do FONAJE, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, 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: 1001821-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001821-25.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e decido. Noticia a 

parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome 

junto ao SERASA por uma dívida no valor de R$ 312,17 (trezentos e doze 

reais e dezessete centavos), Contrato nº 06928904500093EC, data de 

inclusão 07/09/2018; que não possui dívida com a parte Reclamada. 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. 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. Afasto a preliminar de 

necessidade da juntada de comprovante original dos órgãos de proteção 

ao crédito, tendo em vista que o Poder Judiciária tem aceitado 

comprovantes de negativação expedidos por órgão privados. Anoto que 

apenas o extrato emitido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito 

pode ser considerado idôneo, oque não se coaduna com os princípios da 

celeridade e simplicidade, já que, fato público e notório que todos os 

Magistrados possuem acesso aos bancos de dados SPC/SERASA/BOA 

VISTA. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc.), sendo que “faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 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 por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE- RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Afastar a preliminar 

suscitada pela reclamada; b) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 312,17 (trezentos e doze reais e dezessete centavos); e, c) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento, extinguindo o feito. Oficie-se ao SCPC/SERASA 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte 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. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intime-se a parte reclamada para cumprir a 

sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de execução 

direta, retificando-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença 

e havendo solicitação da interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Campo Novo dos Parecis-MT, 26 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-68.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DJAILTON DA SILVA LINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

NILTON JOSE MARTINS 99804271753 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(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: 

1002329-68.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DJAILTON DA SILVA LINS 

REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, NILTON JOSE MARTINS 

99804271753 Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Decreto a REVELIA da segunda parte reclamada tendo em vista que 

devidamente citada e intimada para participar de audiência de conciliação 

conforme certidão constante ID Nº 22734478, não compareceu ao ato, e 

não apresentou contestação nos autos, embora devidamente intimada 

para o ato pelo Sr. Meirinho, conforme Termo de Audiência de Conciliação 

constante nos autos(ID Nº 24022197). Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela parte primeira reclamada, haja vista a existência de 

relação jurídica entre a parte, ao passo que a aquisição do produto fora 

realizada junto a plataforma da primeira reclamada, embora o pagamento 

tenha ocorrido em face da parte segunda reclamada. Passo à análise do 

MÉRITO da demanda. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que a 

hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já que nega a existência de 

relação jurídica. Portanto, resta evidente que o caso se trata de produção 

de prova negativa, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Deste 

modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Relata a parte 

reclamante que adquiriu produto por meio de anúncio no site da primeira 

reclamada (Mercado Livre), referente a compra de 01 (um) caminhão 

marca Mercedes Benz, ano 1987/1988, Truck, Caçamba, no valor de R$ 

52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), de propriedade do segunda parte 

reclamada (Top Car), sendo que fechou a compra perante a segunda 

parte reclamada no valor Total final de R$ 47.996,00 (quarenta e sete mil 

novecentos e noventa e seis reais), dando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

de entrada, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ato da entrega do caminhão e 

mais 12 (doze) parcelas de R$ 1.083,00 (um mil e oitenta e três reais), 

combinando ainda que o caminhão seria entregue na cidade de 

Ouricuri-PE. Ocorre que o reclamante mandou seu cunhado deslocar-se a 

referida cidade do Estado de Pernambuco e chegando lá descobriu que a 

Empresa “Top Car” não existe, desconfiando então a parte reclamante que 

foi vítima de golpe, registrando assim Boletim de Ocorrência na Delegacia 

nesta Cidade de Campo Novo dos Parecis-MT. Que no ato da compra a 

parte reclamante, depositou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na 

conta da segunda parte reclamada conforme documento constantes dos 

autos conforme (ID Nº 25924704) conforme o combinado, mas infelizmente 

não recebeu o produto da compra sofrendo prejuízos de ordem material e 

ordem moral. Em contestação, alega a parte reclamada, que possui 

apenas a finalidade de aproximação entre vendedores e compradores, 

não havendo dever de indenizar, bem como que a compra fora realizada 

diretamente entre a parte autora e terceiro por meio do Mercado Pago, que 

apenas gerencia tal pagamento, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. Incumbe às reclamadas provarem a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Que segunda parte reclamada não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação 

nos autos, o que leva a presunção da verdade dos fatos alegados pela 

parte reclamante, corroborados pelas provas existentes nos autos. 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. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte reclamante afirma ter realizado uma 

transação junto as partes rés, que descumpriram com a obrigação 

pactuada, e não realizando a entrega da mercadoria após o repasse do 

valor da entrada devidamente pagos a segunda parte reclamada. Infere-se 

dos documentos que instruem os autos, que a parte primeira reclamada de 

fato anunciou a venda na sua plataforma “Mercado Pago”, sito, o produto 

01 (um) caminhão marca Mercedes Benz, ano 1987/1988, Truck, 

Caçamba, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), de 

propriedade do segunda parte reclamada (Top Car), conforme documento 

constante dos autos (ID Nº 25924704). No presente caso, em pese a 

primeira parte reclamada tenha afirmado que houve a negociação do 

produto de forma particular com o vendedor, fato é que o produto 

adquirido foi pago o valor da entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

diretamente a segunda parte reclamada (Top Car), bem como, observa-se 

que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de documento, capaz de 

provar a ocorrência de qualquer situação que comprove que transação do 

negócio e a realização do pagamento, passando ao largo de comprovar a 

efetiva participação da primeira parte reclamada na transação comercial 

entre o reclamante e a segunda parte reclamada. Ademais, verifico dos 

autos que a parte reclamante buscou junto a parte ré, via PROCON 

Municipal a solução administrativa para a resolução do problema, sendo 

que a reclamada se mantive inerte para a resolução da controvérsia, 

alegando a sua não participação na transação comercial entre o 

reclamante e a segunda parte reclamada. Neste diapasão, impõe-se que 

os fornecedores e prestadores de serviço ou produto quando tais 

serviços ou produtos gerarem danos aos consumidores responderão 
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civilmente pela forma declinada no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, de maneira objetiva dispensando-se a presença do 

elemento culpa, bastando o nexo causal e o dano. Ademais, o Código 

Consumerista, ainda, em consagração ao seu viés protecionista, 

estabelece que nas demandas, cuja discussão seja fundamentada em 

relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério do magistrado, ser 

invertido, de modo a atribuir à parte promovida (fornecedores e 

prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte hipossuficiente 

já comprovado minimamente (verossimilhança da alegação), conforme 

deferido anteriormente. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é o reconhecimento da necessidade de repasse solidariamente pelas 

reclamadas dos valores pagos pelo reclamante no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) correspondente ao valor da entrada na aquisição do 

produto, bem como a indenização por danos morais; assim o é porque, 

ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis 

na tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Insta salientar, ainda, a necessidade da 

interposição da presente demanda pela parte Promovente para ver seu 

direito resguardado, visto o recebimento de valores de um produto 

colocado a venda na plataforma da reclamada, não podendo ser 

considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. 

Nesse sentido. Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte reclamante, resta fixar o quantum 

indenizatório. 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 Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). 

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: A) 

condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ; e B) condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao 

pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

materiais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo desembolso e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). 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. Campo Novo dos Parecis-MT, 23 de 

março de 2020. 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. Intime-se a parte 

reclamada para cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em 

julgado, sob pena de execução direta. Não cumprida voluntariamente a 

sentença e havendo solicitação da interessada, determino: Retifique-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; Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 23 de março de 2020. 

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-27.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MITSRAEL SOARES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(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: 

1002377-27.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MITSRAEL SOARES DE 

ARRUDA REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Passo à análise do MÉRITO da 

demanda. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a 

prova ao autor, já que nega a existência de relação jurídica. Portanto, 

resta evidente que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo 

necessária a inversão do ônus da prova. Deste modo, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Relata a parte autora que realizou a venda de 

produto junto à parte reclamada para terceira pessoa, que por sua vez 

conforme documento constantes dos autos recebeu o pagamento da 

terceira pessoa e bloqueou os valores, condicionando o repasse ao 

reclamante a entrega da mercadoria e recebimento pelo comprador, sendo 

que após o recebimento da mercadoria a parte reclamada não repassou 

os valores da venda para o reclamante, requerendo ao final, indenização 

pelos danos materiais e morais. Em contestação, alega a parte reclamada, 

que possui apenas a finalidade de aproximação entre vendedores e 

compradores, não havendo dever de indenizar, bem como que a compra 

fora realizada diretamente entre a parte autora e terceiro através do 

Mercado Pago, que apenas gerencia tal pagamento, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. 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. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

reclamante afirma ter realizado uma transação junto a parte ré, que 

descumpriu com a obrigação pactuada, bloqueando e não realizando o 

repasse dos valores pagos pelo comprador. Infere-se dos documentos 

que instruem os autos, que a parte reclamante de fato colocou a venda na 

plataforma da reclamada o produto aparelho celular Samsung Galaxy A70, 

no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais, sendo que o produto 

foi adquirido pelo Sr. Leonor Oliveira conforme documento constante dos 

autos. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado que houve 

a negociação do produto de forma particular com o vendedor, fato é que o 

produto adquirido foi pago por meio da plataforma Mercado Pago, ao 

passo que o repasse dos valores referente a venda do produto ao 

reclamante, bem como, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, capaz de provar a ocorrência de qualquer 
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situação que impediu a realização do pagamento, passando ao largo de 

comprovar o efetivo motivo da não repasse dos valores da venda do 

produto adquirido pelo Sr. Leonor Oliveira. Ademais, verifico dos autos 

que a parte reclamante buscou junto a parte ré, a solução administrativa 

para a resolução do problema, sendo que a reclamada se mantive inerte 

para a resolução da controvérsia. Neste diapasão, impõe-se que os 

fornecedores e prestadores de serviço ou produto quando tais serviços 

ou produtos gerarem danos aos consumidores responderão civilmente 

pela forma declinada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, de maneira objetiva dispensando-se a presença do elemento culpa, 

bastando o nexo causal e o dano. Ademais, o Código Consumerista, em 

consagração ao seu viés protecionista, estabelece que nas demandas 

cuja discussão seja fundamentada em relação de consumo, o ônus 

probandi poderá, a critério do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir 

à parte promovida (fornecedores e prestadores) o encargo de 

desconstituir o direito da parte hipossuficiente já comprovado minimamente 

(verossimilhança da alegação), conforme deferido anteriormente. Pois 

bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira 

mais ajustada para resolução da lide é o reconhecimento da necessidade 

de repasse pela reclamada dos valores pagos pelo Sr. Leonor Oliveira, 

bem como a indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Insta salientar, ainda, a necessidade da 

proposição da presente demanda pela parte Promovente para ver seu 

direito resguardado, visto o recebimento de valores de um produto 

colocado a venda na plataforma da reclamada, não podendo ser 

considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. 

Nesse sentido. Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. 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 Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). 

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: A) 

condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ; e B) condenar a parte reclamada ao pagamento do montante de 

R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios , por 

não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). 

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. Campo Novo dos Parecis-MT, 23 de 

março de 2020. 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. Intime-se a parte 

reclamada para cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em 

julgado, sob pena de execução direta, retificando-se a distribuição e 

autuação, para constar a presente como cumprimento de sentença. Não 

cumprida voluntariamente a sentença e havendo solicitação da 

interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo dos 

Parecis-MT, 23 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ VIEIRA LOUBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO FALCON PESSOA OAB - MT23238/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001926-36.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEFFERSON LUIZ VIEIRA 

LOUBET REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS c/c LIMINAR, proposta por JEFFERSON LUIZ VIEIRA LOUBET, 

em desfavor de OI S/A, todos qualificados. Quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova realizado pelo Reclamante, cumpre ressaltar que o 

artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, pois o demandado possui 

conhecimento técnico sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Posto isso, defiro a inversão 

do ônus da prova. Afasto a preliminar de suspensão do feito e razão do 

julgamento do RESP. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS, tendo em vista que 

houve a revogação da suspensão dos prazos processuais referentes a 

causa de pedir dos referidos Recursos Especiais o referido recurso já foi 

julgado pela Corte Especial no STJ. MÉRITO Verifica-se da análise dos 

autos que a Reclamada não apresentou comprovante de contratação pela 

autora do plano para verificar a modalidade de contratação. O argumento 

da Reclamada de que o débito é devido por se tratar de valor inadimplido a 

utilização até a data do cancelamento não deve prosperar, uma vez que, 

conforme já mencionado a Reclamante não restou comprovado pelos 

documentos a utilização dos meses cobrados. Constata-se que não 

restou demonstrado pela Reclamada a legitimidade da cobrança, haja vista 

que não logrou êxito em comprovar que as faturas em discussão 

originaram o aumento considerável na prestação dos serviços não 

contratados pelo Reclamante. Incumbe a Reclamada provar a veracidade 
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de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade das 

cobranças indevidas em valor a maior, que inclusive chegaram a gerar a 

suspensão de serviços de telefonia essenciais a profissão do reclamante, 

resta cabível, pois, a desconstituição e cancelamento do plano aceito, mas 

não solicitado pelo reclamante da forma que foi faturado em valor maior os 

serviços. Além da restituição dos valores pagos indevidamente a maior, 

bem como a condenação em danos morais. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Com efeito, a contestação não 

traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Por conseguinte, impõe-se 

acolher os pedidos consistentes na peça inicial em o cancelamento do 

plano atual não contratado pelo reclamante, além da restituição dos 

valores pagos indevidamente a maior nos meses de setembro outubro, 

novembro e dezembro/2018, assim como restituir em dobro a diferença de 

valores pagas pelo reclamante referente aos meses de 

setembro/dezembro/2018 no valor de R$ 441,86 (quatrocentos e quarenta 

e um reais e oitenta e seis centavos) em dobro, nos termos do art. 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Em relação aos danos morais pleiteados pelo reclamante, entendo que 

devidos tendo em vista que houve suspensão dos serviços de telefonia 

que só foram resolvidos após a intervenção do PROCON Municipal, além 

de todos os transtornos causados ao reclamante, que passaram da 

esfera do mero aborrecimento. Diante do exposto, confirmo a liminar (ID Nº 

16776908) e, com fulcro no art. 487, I, do CPC Julgo Parcialmente 

Procedente o pedido formulado na inicial assim, declaro o cancelamento do 

plano de telefonia (melhorias) indesejado pelo reclamante e consequente 

manutenção do plano contratado inicialmente pelo reclamante no ano de 

2017, apontada na inicial. - CONDENO a Reclamada ao pagamento do valor 

de R$ 441,86 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis 

centavos) referente aos meses de setembro/dezembro/2018, em dobro, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida. - CONDENO a Reclamada a 

concluir o abatimento dos valores cobrados indevidamente a titulo de multa 

no importe de R$ 182,32 (cento e oitenta e dois reais e trinta e dois 

centavos). - CONDENO a reclamada a Reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) à parte Reclamante, a título de indenização por 

danos morais, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido em valor já 

atualizado. 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. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. 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. Intime-se a parte reclamada para cumprir a 

sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de execução 

direta, retificando-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença 

e havendo solicitação da interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 26 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

21 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002445-74.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EVERTON FERNANDO DA 

SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c LIMINAR, proposta 

por EVERTON FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA, em desfavor de VIVO 

S.A., todos qualificados. 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. 

Passo à análise do MÉRITO da demanda. O artigo 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessário a presença dos requisitos mencionados. No caso, verifico que 

a hipossuficiência do demandante em relação ao requerido, sendo 

imprescindível a inversão para possibilitar a igualdade entre as partes. 

Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já que nega a existência de 

relação jurídica. Portanto, resta evidente que o caso se trata de produção 

de prova negativa, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Deste 

modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. MÉRITO Verifica-se 

da análise dos autos que a Reclamada não apresentou nenhum 

documento ou comprovantes de contratação pela autora do plano para 

verificar a modalidade de contratação de serviços. O argumento da 

Reclamada de que não deve ser responsabilizada pelos transtornos 

causados ao reclamante não prosperar, uma vez que, conforme já 

mencionado nos autos, o Reclamante não autorizou a migração e 

transferência de titularidade da linha telefônica em momento algum. 

Constata-se que, não restou demonstrada pela Reclamada a legitimidade 

das suas argumentações, haja vista que não logrou êxito em comprovar 

que os serviços de migração e titularidade foram autorizados pela parte 

Reclamante. A Reclamada não logrou êxito em demonstrar a origem da 

alteração dos serviços prestados ao reclamante, trouxe apenas 

alegações, deixando de instruir os autos com algum documento que 

demonstrasse que não houve falha na prestação dos serviços. Incumbe a 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Desta feita, não tendo a Reclamada comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da transferência e migração dos 

serviços para terceiros indevidos, em momento algum autorizados pelo 

reclamante, permanecendo no campo das meras alegações, resta cabível, 

pois, a desconstituição e cancelamento dos serviços não autorizados, 

bem como a condenação em danos morais. Assevero ainda, que em 
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consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por conseguinte, impõe-se 

acolher os pedidos consistentes na peça inicial em declarar o 

cancelamento da migração para plano pré-pago e transferência de 

titularidade a terceiro, assim como seja mantida e garantida a proteção dos 

dados cadastrais do reclamante como titular da linha telefônica móvel nº 

065 99900-9372; Em relação aos danos morais pleiteados pelo reclamante, 

entendo que devidos tendo em vista todos os transtornos suportado, além 

a exposição indevida de dados pessoais e particulares do reclamante a 

terceiros que pretendiam agir de má fé. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC Julgo Parcialmente Procedente o pedido formulado na 

inicial assim, para declarar o cancelamento da migração para plano 

pré-pago e transferência de titularidade a terceiro, assim como seja 

mantida e garantida a proteção dos dados cadastrais do reclamante como 

titular da linha telefônica móvel nº 065 99900-9372; - CONDENO a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente acrescidos de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE a partir desta sentença e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do evento danoso. 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. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 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. Intime-se a parte 

reclamada para cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em 

julgado, sob pena de execução direta, retificando-se a distribuição e 

autuação, para constar a presente como cumprimento de sentença. Não 

cumprida voluntariamente a sentença e havendo solicitação da 

interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 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: 1001651-53.2019.8.11.0050
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MARIA RUTE TEODOZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA OAB - MT26050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

West Central (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-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: 

1001651-53.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA RUTE TEODOZIO 

REQUERIDO: WEST CENTRAL S E N T E N Ç A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por MARIA 

RUTE TEODOZIO em desfavor da WEST CENTRAL, todos qualificados nos 

autos. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. O autor pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente aos requeridos, que possui 

informação específica sobre os fatos. Afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva da reclamada, tendo em vista a existência do solidariedade entre 

a Operadora de Viagens e a Empresa Aérea Avianca. Deste modo, defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova. Passo a apreciar o mérito da 

demanda. Analisando os autos, constato que a pretensão da reclamante 

merece prosperar. Verifica-se que o requerente adquiriu passagens 

aéreas e houve cancelamentos de voos, por motivos alheios a vontade da 

reclamante que em nada contribuiu para o evento danoso. A reclamada 

afirma que o voo foi cancelado em razão da entrega das aeronaves ao 

fornecedor, devido ao processo de recuperação judicial da Empresa 

Avianca. Ressalto que o cancelamento dos voos é fato incontroverso, 

pois fora afirmado na inicial e confessado na defesa (art. 374,II, do CPC). 

Além disso, presumindo-se verdadeiro os fatos, visto que a reclamada 

confirma o cancelamento dos voos em sua peça contestatória, 

especificamente sobre a questão (artigo 341, do CPC). Em que pese às 

justificativas apresentadas pela reclamada, de que o cancelamento da 

viagem decorreu de problemas externos da Operadora West Central, 

averiguo que a parte deixou de demonstrar o fato. Nesse passo, 

mostra-se de bom alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare 

nihil, et allegatum non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o 

alegado, é a mesma coisa). Posto isso, não há dúvida de houve falha na 

prestação de serviço da reclamada, pois descumpriram o contrato 

pactuado com os autores, em razão do cancelamento unilateral dos voos. 

É inafastável a conclusão de que a parte reclamada não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. O 

Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade 

objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para 

caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e o nexo de causalidade, além da solidariedade 

existente entre a Operadora de Viagens e a Empresa aérea. No presente 

caso, ficou demonstrado o dano e o nexo causal entre a conduta 

praticada pela suplicada e o prejuízo ocasionado a demandante. Dessa 

forma, resta configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato 

acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos 

artigos 186, do Código Civil e 927 do Código de Ritos: 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. Parágrafo único. Haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem. Constatada a falha na prestação de serviço, passo a apreciar os 

pedidos de indenizações. O artigo 14, da Resolução n. 141, da Agência 

Nacional de Aviação Civil estabelece que: Art. 14. Nos casos de atraso, 

cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de 

passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que 

comparecer para embarque o direito a receber assistência material. Os 

documentos acostados, demonstram o desrespeito da reclamada com a 

reclamante, uma vez que sofreram grandes transtornos de ordem material 

e moral em razão do cancelamento dos voos, ultrapassando a esfera do 

mero aborrecimento, causando frustração e humilhação ao consumidor. 

Friso que o dano moral, no caso de descumprimento de contrato de 

empresa aérea, é presumido, consoante o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – 

CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA 

VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – 

DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
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PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE 

VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A empresa 

transportadora está adstrita ao cumprimento de suas obrigações 

contratuais. Se da inobservância desse dever sobrevieram transtornos ao 

passageiro, torna-se cabível a indenização.A responsabilidade das 

empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu na 

hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a empresa de 

transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do seu serviço, 

como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, devendo indenizar 

os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. Dano moral é 

aquele 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. É devida a restituição 

dos valores não reembolsados, despendidos com a passagem aérea não 

utilizada em decorrência de cancelamento injustificado de voo, na forma 

simples, já que a situação apresentada não se enquadra na hipótese do 

art. 42, parágrafo único, do CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014). Observo que a indenização do 

dano moral tem como objetivo impor uma penalidade ao ofensor, para que 

tenha mais cuidado e disciplina, a fim de evitar que essa conduta danosa 

se repita. Deste modo, constato que a indenização no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a 

cometer o ato ilícito. Em relação aos danos materiais, verifico que restou 

devidamente comprovado o prejuízo no valor descrito na exordial de R$ 

3.544,69 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos) a título de ressarcimento dos valores pagos; além de R$ 

1.246,35 (mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a 

título de danos materiais; Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

para: a)condenar a parte Reclamada a indenizar a parte Reclamante: a.1) 

a título de danos materiais, nos valores correspondentes a R$ 5.191,04 

(cinco mil cento e noventa e um reais e quatro centavos), com juros de 1% 

(um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do evento danoso; a.2)condenar a título de dano moral, no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., 

a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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. Intime-se a parte reclamada para cumprir a sentença tão 

logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de execução direta, 

retificando-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença e 

havendo solicitação da interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. . Campo Novo dos Parecis-MT, 23 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1002532-30.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 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. 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. Afasto a preliminar de 

falta de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Mérito Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Embora a existência nos 

autos documento da contratação dos serviços, esta clarividente que a 

reclamante foi vítima de fraude de terceiros, pois é alfabetizada e pessoa 

que contratou os serviços é analfabeta, sendo que apresentou documento 

de identidade com algumas informações relacionadas a pessoa da 

reclamante. Ademais, referido documento eventualmente apresentado, 

não se presta a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, 

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 por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE- RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 
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Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Afastar a preliminar 

suscitada pela reclamada; b) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 353,40 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos); c) 

declarar o cancelamento do contrato; d) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, 

extinguindo o feito. Oficie-se ao SCPC/SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte 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. Publicada no sistema PJE. 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 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intime-se a parte reclamada para cumprir a 

sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de execução 

direta, retificando-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença 

e havendo solicitação da interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 26 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEN DA FONTE PINHEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001959-89.2019.8.11.0050. INTERESSADO: RUBEN DA FONTE PINHEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

c/c LIMINAR, proposta por RUBEN DA FONTE PINHEIRO, em desfavor de 

VIVO S.A., todos qualificados. Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova realizado pelo Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, pois o demandado possui conhecimento técnico 

sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. 

MÉRITO Verifica-se da análise dos autos que a Reclamada não 

apresentou comprovante de contratação pela autora do plano para 

verificar a modalidade de contratação de serviços de terceiros de plano 

de seguro de vida. O argumento da Reclamada de que o débito é devido 

por se tratar de valor inadimplido a utilização até a data do cancelamento 

não deve prosperar, uma vez que, conforme já mencionado a Reclamante, 

não restou comprovado pelos documentos a utilização dos meses 

cobrados. Constata-se que não restou demonstrado pela Reclamada a 

legitimidade da cobrança, haja vista que não logrou êxito em comprovar 

que os valores cobrados indevidamente foram contratados pela 

Reclamante, não trouxe elemento de prova que retire a validade das 

alegações e documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a normalidade da prestação dos serviços 

contratados, como alegado em defesa. Incumbe a Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade das cobranças de serviços de terceiros 

indevidas e não contratados pelo reclamante, cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativo, bem como a condenação em danos 

morais. Assevero ainda, que em consonância com o Código de Defesa do 

Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de 

forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes na peça inicial em 

declarar a inexigibilidade dos débitos no valor de R$6,99 (seis reais e 

noventa e nove centavos, dos meses de novembro/2017 a agosto/2019, 

assim como restituir em dobro os valores pagos indevidamente pelo 

reclamante referente aos mês de agosto no valor de R$ 153,56 (cento e 

cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) , nos termos do art. 42 

do Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Em relação aos danos morais pleiteados pelo reclamante, entendo que 

indevidos tendo em vista que não houve inclusão do nome do reclamante 

no Cadastro de Inadimplentes. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC Julgo Parcialmente Procedente o pedido formulado na inicial assim, 

declaro a inexistência da dívida apontada na inicial. - CONDENO a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 153,56 (cento e cinquenta e três 

reais e cinquenta e seis centavos), em dobro, corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., , contados da 

citação válida. 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. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. 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. Intime-se a parte reclamada para cumprir a 

sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, sob pena de execução 

direta, retificando-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

como cumprimento de sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença 

e havendo solicitação da interessada, determino: 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 
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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. Entretanto, inexistindo 

pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 26 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO COSTA GINDRI (REQUERENTE)

CAROLINE CAVALHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA DE PELEGRIN FOGIATO OAB - DF57641 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002578-19.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DIOGO COSTA GINDRI, 

CAROLINE CAVALHEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta por DIOGO COSTA GINDRI, 

CAROLINE CAVALHEIRO DOS SANTOS em desfavor da GOL LINHAS 

AEREAS S.A, todos qualificados nos autos. Tendo em vista que o objeto 

da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor 

pleiteia pela inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente aos requeridos, que possui informação específica sobre os fatos. 

Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar. Verifica-se que o requerente 

adquiriu passagens aéreas e houve inicialmente cancelamento de voo, 

seguido de antecipação em cima da hora “em um dia” e por final um atraso 

de voo na viagem de retorno de mais de 01 (uma) hora para chegada fora 

do horário previsto, fazendo que os reclamantes pernoitassem em 

Cuiabá-MT. O reclamado afirma que o voo foi cancelado em razão da 

necessidade reestruturação da malha aérea com fulcro de resguardar a 

segurança dos passageiros e por motivo de força maior. Ressalto que o 

atraso do voo é fato incontroverso, pois fora afirmado na inicial e 

confessado na defesa (art. 374,II, do CPC). Além disso, presume-se 

verdadeiro a antecipação em cima da hora, em 01 (um dia) ou seja 

14/11/2019 e o atraso na viagem de retorno de aproximado de duas horas 

para a chegada em Cuiabá-MT, visto que o requerido deixou de contestar 

especificamente sobre a questão (artigo 341, do CPC). Em que pese às 

justificativas apresentadas pela requerida, de que o cancelamento da 

viagem decorreu de problemas externos da Empresa, averiguo que a parte 

deixou de demonstrar o fato. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre 

trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non 

probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). Posto isso, não há dúvida de houve falha na prestação de serviço 

dos requeridos, pois descumpriram o contrato pactuado com os autores, 

em razão da modificação unilateral do voo. É inafastável a conclusão de 

que a parte requerida não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 

373, inc. II, do código de Processo Civil. O Código de Defesa do 

Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é 

desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o 

dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o 

nexo de causalidade. No presente caso, ficou demonstrado o dano e o 

nexo causal entre a conduta praticada pelos suplicados e o prejuízo 

ocasionado ao demandante. Dessa forma, resta configurada a falha na 

prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme 

preleciona a disposição dos artigos 186, do Código Civil e 927 do Código 

de Ritos: 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. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem. Constatada a falha na prestação de 

serviço, passo a apreciar os pedidos de indenizações. O artigo 14, da 

Resolução n. 141, da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que: 

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem 

como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao 

passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência 

material. § 1º A assistência material consiste em satisfazer as 

necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo 

compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do 

horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I - superior 

a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, 

acesso a internet ou outros; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação 

adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local 

adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. § 2º O 

transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o 

passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem. No caso, 

ainda que a espera tenha sido superior a 4 horas, a empresa não 

forneceu a hospedagem adequada para a parte, descumprimento a 

Resolução da ANAC. Os documentos acostados, demonstram o 

desrespeito dos requeridos com os autores, uma vez que sofreram 

grandes transtornos de ordem material e moral em razão do cancelamento 

do voo, antecipação da viagem e atraso na viagem de retorno, 

ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, causando frustração e 

humilhação ao consumidor. Friso que o dano moral, no caso de 

descumprimento de contrato de empresa aérea, é presumido, consoante o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – 

AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.A empresa transportadora está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse 

dever sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a 

indenização.A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força 

maior, o que não ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se 

prestou, a empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às 

falhas do seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos 

voos, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele 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. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 
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10/04/2014). Observo que a indenização do dano moral tem como objetivo 

impor uma penalidade ao ofensor, para que tenha mais cuidado e 

disciplina, a fim de evitar que essa conduta danosa se repit Deste modo, 

constato que a indenização no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. Em 

relação aos danos materiais, verifico que restou devidamente comprovado 

o prejuízo no valor descrito na exordial de R$ 923,55 (novecentos e vinte 

e três reais e cinquenta e cinco centavos). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para: a) reconhecer a falha da prestação do serviço; e, b) 

condenar a parte Reclamada a indenizar as partes Reclamantes: b.1) a 

título de dano material, no valor correspondente a R$ 923,55 (novecentos 

e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), com juros de 1% (um 

por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir 

do evento danoso; b.2) condenar a título de dano moral, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e 

correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem condenação nas custas 

e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95 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. 

Intime-se a parte reclamada para cumprir a sentença tão logo ocorra seu 

trânsito em julgado, sob pena de execução direta, retificando-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença e havendo solicitação 

da interessada, determino: 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. Entretanto, inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo dos 

Parecis-MT, 26 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-54.2013.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA MOTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

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: 

8010115-54.2013.8.11.0050. REQUERENTE: SEBASTIAO DA MOTA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO PAN 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. Nº 30476501). 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. 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, 26 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-12.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/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: 

1002475-12.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NOVANET - PRESTADORA DE 

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: DETRAN MT 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor. Afasto o Pedido de Decreto da REVELIA da 

reclamada, tendo em vista que se trata de autarquia com personalidade de 

direito público, contra a qual não ocorre os efeitos materiais da revelia, 

pois se refere a direitos indisponíveis. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela reclamada, uma vez que ausente qualquer vício capaz 

de ensejá-la, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do 

CPC. No mérito, por sua vez, alega a parte reclamante que é proprietária 

da Motoneta marca Honda/C100-BIZ ES, ano 2.002, placa nº JZK-4466, 

veículo que foi incendiado de forma criminosa no dia 17/05/2018, conforme 

CRLV, Bilhete de Seguro e Boletim de Ocorrência em anexo (ID Nº 

26756251). A reclamada em Contestação, alega a impossibilidade de dar 

baixa no veículo, tendo em vista que necessita para tanto, os restos de 

veículo sinistrado, como, placa, chassi, etc. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Entendo que a parte 

reclamante não preencheu os requisitos contidos no art. 373, I do CPC, 

pois em bora tenha registrado Boletim de Ocorrência, e fotografia de 

incêndio por meio do qual não é possível verificar o veículo sinistrado, 

deixou ainda de atender ao procedimento previsto no Código de Trânsito e 

Resolução 011/98 do CONTRAN. Art. 1º. A baixa do registro de veículos é 

obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes 

possibilidades: I –veículo irrecuperável; II-veículo definitivamente 

desmontado; III-sinistrado com laudo de perda total; IV-vendidos ou 

leiloados como sucata; § 1º. Os documentos dos veículos a que se refere 

este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e 

suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis 

por sua baixa. § 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser 

efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final. Diante o 

exposto julgo improcedente os pedidos da exordial com resolução do 
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mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT para homologação conforme 

o artigo 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, 26 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO NORTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT10888 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DOS SANTOS BRUCH (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: 

1000261-82.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: AUTO POSTO NORTE LTDA - 

EPP EXECUTADO: ANGELICA DOS SANTOS BRUCH 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. Nº 30475975). 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. 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, 27 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000128-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA DINIZ EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE OAB - MT15936-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: 

1000128-74.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JORGE LUIZ DA SILVA 

EXECUTADO: OTICA DINIZ EIRELI - EPP 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. Nº 30473217). 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. 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, 27 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000467-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSON LEITE TEPANACHE (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: 

1000467-62.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI 

EPP EXECUTADO: MAKSON LEITE TEPANACHE 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. Nº 3047327). 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. 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, 26 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000040-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT11985/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000040-02.2018.8.11.0050. EXECUTADO: OI BRASILTELECOM 

EXEQUENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 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. Nº 30474029). 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. 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, 27 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-57.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS CORREIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT3585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URANDIR DA COSTA MACEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (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: 

1000349-57.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ISAIAS CORREIA VIEIRA 

EXECUTADO: URANDIR DA COSTA MACEDO 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. Nº 30473995). 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. 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, 27 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000851-85.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA PONCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000851-85.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000834-49.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRA TRES FRONTEIRA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado de Polícia Judiciária Civil de Campo Verde - MT (IMPETRADO)

 

Autos nº 1000834-49.2020.8.11.0051 Mandado de Segurança Sentença. 

Vistos etc. Comércio de Madeira Três Fronteiras EIRELI, pessoa jurídica 

devidamente qualificada, impetrou o presente mandado de segurança em 

face de ato supostamente ilegal e arbitrário praticado por Mário Roberto de 

Souza Santiago, Delegado de Polícia Civil, visando à restituição de carga 

de madeira apreendida em razão de alegado crime ambiental. Para tanto, 

alegou que, em razão do acondicionamento da madeira transportada, o 

cálculo da carga feito pelos agentes policiais, embasado só nas 

dimensões da carroceria do caminhão, não teria considerado os vãos 

entre as tábuas, ao que parece permitidos para o correto balanceamento 

do caminhão, de maneira que só por equívoco é que teria sido constatado 

o transporte de produto superior ao indicado na guia florestal. É o breve 

relatório. Decido. Em que pese a urgência da Impetrante, dada a 

possibilidade de perda de qualidade do produto, fato é que, tratando-se de 

suposta prática de crime transporte de madeira sem licença válida, 

previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, não parece ser do juízo cível a 

competência para a análise do pedido de restituição. Com efeito, sabe-se 

que, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, os bens 

apreendidos ficam vinculados ao processo, até que não sejam mais 

necessários à elucidação de todos os elementos e circunstâncias que 

gravitarem em torno da conduta dita de ilícita. Veja a regra trazida pelo 

aludido dispositivo: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença 

final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto 

interessarem ao processo.” Essa análise acerca da relevância da coisa 

ao processo penal, evidentemente, faz-se pelo juízo criminal, já que não 

se imagina razoável que o juízo cível delibere sobre o que quer que possa 

interessar ao processo criminal. Considerando o que puder ser relevante 

à apuração do delito, cabe, pois, àquele juízo, verificar a pertinência da 

restituição, envolvidas que estão, como visto, questões eminentemente de 

natureza penal. O julgado apresentado pela Impetrante em sua inicial, por 

outro lado, faz referência à apreensão de mercadorias em razão de 

evasão fiscal. Nesse contexto, em razão da natureza do ato administrativo 
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de apreensão, a análise do acerto, ou não, da autoridade caberá ao juízo 

cível. Nota-se, aliás, que, no cabeçalho de sua inicial, a Impetrante já havia 

direcionado sua pretensão ao Juizado Especial Criminal, reconhecendo, 

implicitamente, a natureza criminal – e não cível – da discussão que 

abordará seu pedido de restituição do produto. É certo que, pela segunda 

vez, o Poder Judiciário se escusará de analisar as razões da Impetrante. 

Assim se faz, porém, por impropriedade da via, e não por excessivo rigor 

formal. Realmente, a ser considerada a situação, não se mostra pertinente 

a restituição imediata da madeira apreendida, especialmente por ordem do 

juízo cível. Isso porque, analisando-se a questão sob perspectiva 

processual penal, o conhecimento efetivo acerca do verdadeiro volume da 

carga, muito possivelmente, acabará por resolver sobre a ocorrência, ou 

não, do crime investigado. Nesse sentido, impõe-se, para a averiguação 

do fato típico penal, a medição adequada da carga antes que seja ela 

restituída a quem quer que seja. Tal tarefa, a toda a evidência, cabe ao 

juízo criminal. Dúvida não há de que, a ser imediatamente restituída a 

carga, não se permitirá, à Justiça Criminal, o conhecimento efetivo acerca 

do fato imputado à Impetrante ou ao seu constituinte. Não é diferente o 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - APREENSÃO DE MADEIRAS POR DELEGADO DE POLÍCIA 

DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE - CRIME AMBIENTAL 

- PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS POR MANDADO DE 

SEGURANÇA - VIA INADEQUADA - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO 

DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. I. Se a 

apreensão das mercadorias se deu na esfera criminal, o instrumento 

correto a ser utilizado é o incidente de restituição, previsto no art. 120 do 

Código de Processo Penal, e não o Mandado de Segurança.” (Agravo de 

Instrumento 21531/2010, Comarca da Capital, 3ª Câmara Cível) E também: 

“CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – 

CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – VIA 

INADEQUADA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA 

RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança é via 

inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, 

em razão de suposto crime ambiental.” (Reexame Necessário de Sentença 

68608/2017, Santo Antônio do Leverger, 1ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo) Assim, por entender que a pretensão de restituição haveria de 

ser manejada na forma de pedido de restituição de coisa apreendida, 

regulado pelos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, é de 

ser indeferida a inicial desta ação mandamental. Decido. Pelo exposto, em 

razão da impropriedade da via, INDEFIRO a inicial deste mandado de 

segurança, declarando extinto o feito. Sem custas e sem honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 27 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001449-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PINHATTI MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO OVCHINNIKOV (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001449-10.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 228.461,27 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: DIRCEU PINHATTI MENDES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO 

POLO PASSIVO: SIMAO OVCHINNIKOV FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 15 (QUINZE) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justica, requerendo o que 

entender de direito, para o prosseguimento do feito. CAMPO VERDE, 27 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002014-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILTON TEOTONIO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002014-37.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001769-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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AILZA APARECIDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001769-26.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000848-33.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000848-33.2020.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar, de plano, a 

condição de dependentes dos Requerentes em relação ao falecido. Por 

isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova testemunhal, justamente 

como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem 

existir. A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se 

alegou situação concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse 

afastar. Realmente, segundo os Requerentes, a liminar seria 

imprescindível porque, do contrário, os Requerentes poderiam vir a sofrer 

mais danos com a demora do andamento processual. Tal relato, 

entretanto, não descreve situação de risco autorizadora da antecipação 

de tutela. Em outras palavras, não se tem, nessa descrição, periculum in 

mora. É certo que a simples necessidade de o autor buscar no Judiciário a 

satisfação de seu direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os 

atos processuais sejam realizados de maneira célere, a necessária 

obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que 

não sejam tão eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação 

pelo devedor. O próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano 

decorrente do tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes 

a uma decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o 

decorrer desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha 

direito. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento da antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância 

outra que faça insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a 

importantíssima lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), 

mesmo os processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos 

às partes, prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. 

Não aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Disso também resulta a 

impertinência de designação de audiência de justificação. Isso porque, a 

audiência de justificação prévia, preferencialmente sem a presença do 

demandado, apenas se justifica quando da ocorrência das seguintes 

situações: a) quando ao Juízo fica impossibilitado, somente com base da 

análise das provas constantes da inicial, produzir decisão quanto a tutela 

buscada; ou b) quando o conhecimento do pedido pelo réu poderá resultar 

em ineficácia da medida buscada, como bem nos ensina Luiz Guilherme 

Marinoni: “Mas a cautela de urgência também pode ser concedida antes da 

ouvida do réu mediante ‘justificação prévia’. Essa justificativa é adequada 

especialmente quando a ouvida do demandado pode tornar a tutela 

ineficaz. Como o juiz, diante da urgência e da consequente necessidade 

da concessão da tutela de urgência antes da ouvida do réu é obrigado a 

formar a sua convicção apenas com base nos argumentos do autor, é 

natural que, em situações faticamente mais complexas e delicadas, tenha 

que exigir a justificação da situação fática que ampara o pedido de tutela 

de urgência.” (in Tutela de urgência e tutela da evidência, 1ª ed., São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 135) Decido. Assim, à míngua dos 

requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelos Requerentes. Diante do não comparecimento do INSS às 

audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a 

designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. 

Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento dos Requerentes. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002527-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002527-05.2019.8.11.0051 Indenizatória Decisão. Vistos etc. 

Em consulta aos extratos da conta única vinculada ao presente feito, 

verificou-se a existência de valor no total de R$ 15.447,02. Dito isso, e 

comprovada a reiterada inércia do Requerido quanto ao cumprimento da 

sentença, DEFIRO o pedido aduzido pela Requerente para determinar o 

bloqueio de R$ 10.125,08, que, complementados com o saldo da conta 

única, são suficientes para a aquisição de uma caixa do medicamento 

abemaciclibe 150 mg, conforme preço informado pela última cotação 

realizada pelo Setor Social. Feito o bloqueio, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Setor Social da Comarca, a fim de que, no prazo máximo e improrrogável 

de 5 (cinco) dias, promova a aquisição do produto, com a transferência do 

valor à conta corrente do estabelecimento comercial correspondente. 

Após, VOLTEM-ME conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000824-05.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000824-05.2020.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque, apesar de os 

documentos apresentados na inicial indicarem mesmo a existência de 

doença incapacitante, bem como o recebimento de benefício anteriormente 

concedido, a Autarquia Ré, bem como o Juízo em ação anterior, por meio 

de perícia médica, entendeu ser a doença incapacitante somente 

temporária. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova pericial, 

justamente como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais 

sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, 

sequer se alegou situação concreta de risco que só a antecipação de 

tutela pudesse afastar. Realmente, segundo a Requerente, a liminar seria 

imprescindível porque, do contrário, teriam que aguardar o término da ação 

judicial para a satisfação de seu direito. Tal relato, entretanto, não 

descreve situação de risco autorizadora da antecipação de tutela. Em 

outras palavras, não se tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo 

que a simples necessidade de a autora buscar no Judiciário a satisfação 

de seu direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos 

processuais sejam realizados de maneira célere, a necessária obediência 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam 

tão eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo 

devedor. O próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano 

decorrente do tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes 

a uma decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o 

decorrer desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha 

direito. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento da antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância 

outra que faça insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a 

importantíssima lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), 

mesmo os processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos 

às partes, prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. 

Não aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000661-25.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EUPIDIO MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000661-25.2020.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 27 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-60.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CRISLAINE SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000691-60.2020.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere dos autos, limita-se a 

pretensão ao questionamento do preço consignado no contrato, 

supostamente diferente daquele praticável para compras à vista; da 

obrigação de apresentar comprovantes de pagamento, sempre que 

solicitado pela Requerida (Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo); da 

obrigação de guarda dos comprovantes de pagamento (Cláusula Terceira, 

Parágrafo Terceiro); da comissão de corretagem, já paga quando da 

pactuação do contrato (Cláusula Quarta); da possibilidade de resolução 

contratual independentemente de prévia notificação (Cláusula Quinta, 'b', e 

Cláusula Décima Segunda); da multa por atraso na lavratura da escritura 

pública (Cláusula Décima Primeira); da necessidade de informação de 

mudança de endereço (Cláusula Décima Segunda, 'd'); da taxa de 

repactuação (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Único); da cláusula 

penal (Cláusula Décima Quinta); da possibilidade de proceder-se à 

restituição parcelada do saldo remanescente (Cláusula Décima Quinta, 

Parágrafo Único); da não-indenização de obras inacabadas (Cláusula 

Décima Sexta, Parágrafo Primeiro); da anuência para a transferência do 

contrato (Cláusula Décima Oitava, 'a'); da correção monetária admitida nos 

primeiros 48 meses de contrato (Cláusula Décima Nona); e, por fim, da 

forma de reajuste das prestações (Cláusula Décima Nona). Pediu, ainda, 

em antecipação de tutela, a suspensão imediata das Cláusulas referentes 

à guarda e apresentação dos comprovantes de pagamento; à 

possibilidade de resolução contratual independentemente de notificação; à 

notificação de mudança de endereço; à taxa de repactuação; à cláusula 

penal; à restituição parcelada do saldo remanescente; à anuência da 

Requerida para a cessão do contrato; e à correção monetária. De pronto, 

nota-se que, ao menos em parte considerável das cláusulas abrangidas 

pelo pedido de antecipação de tutela, não há nenhum risco de demora a 

justificar a pronta manifestação judicial. Os encargos contratuais atinentes 

à guarda e preservação dos documentos, à informação sobre mudança 

de endereço e, ainda, à taxa de repactuação, esta de pequeno valor, são 

de simples cumprimento e não estão a revelar algum risco de dano 

irreparável à Parte. Ainda se inclui nesse conjunto a cláusula atinente à 

notificação para a resolução do contrato, já que, a rigor, tendo sido 

judicializada a questão, a tendência é que se mantenha o vínculo negocial 

até o julgamento definitivo do feito. Outras questões, ainda que, sob 

perspectiva abstrata, passíveis de apresentar algum risco, não estão a 

exigir a antecipação de tutela porque não se declarou a existência de 

circunstância fática capaz de fazer operar a incidência da cláusula cujo 

afastamento se pretende. Assim, embora tenha pedido a suspensão 

imediata da cláusula que exige a concordância do vendedor para a 

cessão do contrato, a Parte autora não narrou a existência de situação de 

fato, presente ou iminente, que indique a possível operação de tal 

cláusula. O mesmo ocorre com a possibilidade de restituição parcelada e, 

ainda, com a cláusula penal compensatória estipulada, já que a Parte não 

descreveu a intenção de desfazer o negócio. Por fim, no que se refere à 

correção monetária, não parece existir contradição entre a afirmação de 

inexistência de reajuste das 48 primeiras prestações e a possibilidade de 

aplicar-se taxa de atualização monetária. É que, como se sabe, a correção 

monetária serve apenas para que se mantenha a obrigação em um mesmo 

patamar durante o correr dos anos. Não há, então, acréscimo, apenas 

atualização. Nesse contexto, não se faz necessário nenhum adiantamento 

do pronunciamento judicial. Mais adequado do que a antecipação de um 

direito ainda a ser reconhecido, com a consequente postergação do 

contraditório, é permitir o seguimento normal do processo, para que se 

colha a manifestação do Requerido antes de se adiantar algum comando 

judicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pela Parte autora. Embora a Parte tenha se 

oposto à audiência de conciliação, só com a concordância do Requerido é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do 

NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Dada a 

antecipação da Requerente, o Requerido poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição em até 10 (dez) dias da audiência de 

conciliação (art. 334, § 5º, do NCPC). Nesse caso, o prazo de resposta 

fluirá a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação (art. 335, II, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 27 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1001966-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Processo nº 1001966-15.2018.8.11.0051 Ação revisional de contrato 

bancário c/c repetição de indébito com pedido de antecipação parcial dos 

efeitos da tutela. Vistos etc. Trata-se de ação revisional de contrato 

bancário c/c repetição de indébito com pedido de antecipação parcial dos 

efeitos da tutela ajuizada por PAULO SÉRGIO DUARTE em face de BV 

FINANCEIRA S/A, ambos já devidamente qualificados. Extrai-se dos autos 

que foi determinada a intimação da parte requerente para emendar a 

inicial, no sentido de fazer o depósito das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do novo Código 

de Processo Civil, tendo decorrido o prazo para tal finalidade. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Vislumbra-se que a parte autora apesar de intimada, permanece silente e 

deixa de dar atendimento à ordem judicial no que concerne ao pagamento 

da taxa judiciária e custas judiciais. Logo, de acordo com o artigo 290 do 

novo Código de Processo Civil, a extinção da ação é medida que se impõe, 

in verbis: Art. 290. Será cancelada a distribuição de feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, ao comentarem o referido 

dispositivo legal, advertem: 1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial 

que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da 

petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É 

impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513) [...] (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525, sem grifos no original). Sob outro enfoque, importante 

registrar que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para o recolhimento 

das custas. Desta feita, transcorrido o prazo estabelecido sem que a 

parte tenha recolhido as custas, ocorrerá o cancelamento da distribuição 

e o arquivamento da ação. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO 

DE CUSTAS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE DE INTIMAR A PARTE PARA PROCEDER 

AO PREPARO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, a exemplo do que 

ocorre com os embargos à execução, passado o prazo de 30 (trinta) dias 

disposto no artigo 257 do CPC, não havendo o recolhimento das 

respectivas custas, deve o juiz determinar o cancelamento da distribuição 

da impugnação sem a necessidade de intimação da parte. 2. No caso dos 

autos, impunha-se o cancelamento da distribuição da impugnação ao 

cumprimento de sentença, e não a intimação da empresa para suprimento 

do preparo, de modo que o tribunal local, ao assim proceder, afastou-se 

da orientação jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo regimental não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 74 de 375



provido. (STJ, AgRg no REsp nº 1.278.868/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, j. 10.09.2013) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO SEM 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Segundo a 

jurisprudência desta Corte, desnecessária a intimação pessoal da parte 

para o cancelamento da distribuição em virtude da ausência de 

recolhimento das custas processuais. 2. Agravo regimental não provido. 

(STJ, AgRg no Ag 1.110.647/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, j. 21.08.2012, sem grifos no original) Diante do exposto, 

considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias, 

DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Por corolário, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

art. 485[1], I c/c o art. 321, § único e 290, todos do novo Código de 

Processo Civil. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não interposto o recurso de 

apelação, INTIME-SE o requerido do trânsito em julgado da sentença e, em 

seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). CUMPRA-SE. Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito [1] 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial; 

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; IV – 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; V – reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI – 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII – acolher 

a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo 

arbitral reconhecer sua competência; VIII – homologar a desistência da 

ação; IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; e X – nos demais casos prescritos 

neste Código. § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será 

intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. § 2º 

No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente 

as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento 

das despesas e dos honorários de advogado. § 3º O juiz conhecerá de 

ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. § 4º 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu,desistir da ação. § 5º A desistência da ação pode ser apresentada até 

a sentença. § 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por 

abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. § 7º 

Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos 

deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003036-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES SANTOS LEONIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE CONCURSO EDITAL 001/2019 CAMPO VERDE 

(IMPETRADO)

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)

Outros Interessados:

IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA (LITISCONSORTES)

FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO (LITISCONSORTES)

SANDRA CLAUSSEN PAVEI (LITISCONSORTES)

MAURA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS MARZINOTO 

(LITISCONSORTES)

SIRLENE SILVA SANTOS (LITISCONSORTES)

EDILAINE ALMEIDA PRADO (LITISCONSORTES)

PATRICIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (LITISCONSORTES)

MONICA CRISTINA PEREIRA (LITISCONSORTES)

JOCIVANI DE JESUS FERREIRA (LITISCONSORTES)

ELIETE JULIANO GONCALVES DE CIRQUEIRA (LITISCONSORTES)

RENATA DAS DORES SILVA DOS SANTOS (LITISCONSORTES)

ROSELAINE APARECIDA SELVA (LITISCONSORTES)

ISLAINE DOS SANTOS BRITO (LITISCONSORTES)

ALINE RIBEIRO ROCHA (LITISCONSORTES)

SONIA DENIZE BREDA GARDIN SCARTON (LITISCONSORTES)

 

Processo n. 1003036-33.2019.8.11.0051 Mandado de segurança Vistos 

etc. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, SR. FÁBIO SCHROETER, 

devidamente qualificado nos autos, apresenta embargos de declaração 

em face da decisão proferida no id. 27468716, alegando, em suma, a 

existência de erro material (id. 28590678). Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO É cediço que, de acordo 

com os alicerces em que se suplanta a estrutura organizacional 

implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração 

consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, 

tendente a fustigar o magistrado prolator de qualquer decisão judicial, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça. Em síntese, pode-se simbolizar, retratando que, 

os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, 

obscuridades, contradições ou erro material que a redação do texto do 

provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter 

substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, a teor da 

interpretação do art. 1.022 do NCPC. Ao discorrer a respeito desses 

requisitos FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA 

esclarecem, de maneira simples e clara, qual o entendimento a respeito de 

cada um destes: Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: 

a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas 

partes [...]; c) ausência de questões de ordem pública, que são 

apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido 

suscitadas pelas partes. A decisão é obscura quando ininteligível, quer 

porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos 

requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é 

atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse 

esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre 

si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a 

fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil, v. 3. 

Salvador: Juspodivm, 2008.p. 177). Importante mencionar, ainda, que o 

cabimento dos embargos de declaração, na nova sistemática, alcança as 

mesmas hipóteses elencadas no CPC de 1973, incluindo apenas os casos 

de erro material, já amplamente admitido pelos tribunais quando da análise 

de processos sob a vigência do código antigo. Todavia, não se 

desconhece que, excepcionalmente, os embargos de declaração podem 

reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em 

que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado 

fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o 

interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão 

constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos 

infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, 

como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos 

embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção. Fixadas tais premissas, 

constata-se que razão assiste a parte embargante quando afirma a 

existência de erro material na última ordem judicial proferida nos autos, 

pois, de fato, constou o id. 26014322, quando, na verdade, tal decisão 

encontrava-se suspensa. Com efeito, com o advento da primeira emenda 

à exordial realizada pela impetrante, retificando o cargo do concurso para 

constar professor – educação infantil (id. 26061604), a ordem liminar 

deferida para o fim de suspender a homologação do concurso em relação 

ao cargo de professor de ensino fundamental (id. 26044322) foi 

imediatamente SUSPENSA, ocasião em que se determinou a intimação da 

impetrante para integralizar o polo passivo da ação, com a inclusão de 

todos os candidatos que se submeteram à prova prática e foram 

aprovados para o cargo em questão (id. 26357643). Vislumbra-se, ainda, 

que a decisão inicial baseou-se na afirmação errônea de que a impetrante 

concorreu ao cargo de “professor - ensino fundamental - Séries Iniciais – 

Escola Municipal Paraíso”, cujo edital assegurou a existência de 05 (cinco) 

vagas, além de cadastro de reserva (CR), no entanto, diferente disso, a 
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impetrante concorreu para o cargo “professor – educação infantil”- em 

que houve apenas cadastro de reserva. Registre-se, também, que o 

pedido liminar se resume na pretensão de suspender a homologação do 

concurso, entretanto, o certame já estava homologado antes mesmo da 

distribuição do mandado de segurança, consoante se extrai do Edital de 

Homologação do Concurso Público nº 001/2019, colacionado aos autos 

pela própria parte impetrante. Neste prisma, consideradas as alegações 

apresentadas pelas partes até o momento, aliadas aos documentos 

atrelados ao processo, inconteste que a liminar outrora deferida foi 

motivada por informações equivocadas, de sorte que deve ser revogada. 

Em última análise, tendo em vista a inexistência de periculum in mora, 

POSTERGO a apreciação dos argumentos da impetrante, no sentido de se 

suspender os atos posteriores à homologação do concurso, para após a 

manifestação dos litisconsortes necessários. Diante do exposto, com 

amparo na fundamentação acima DECIDO: a) ACOLHO os embargos 

declaratórios para o fim de sanar o erro material contido no despacho de 

id. 27468716, o qual assim ficará redigido: “De início, RECEBO a emenda à 

exordial e DETERMINO a inclusão de todos os litisconsortes no polo 

passivo do presente writ. Após, CITEM-SE os referidos para, querendo, 

manifestarem nos autos em 10 (dez) dias”. b) REVOGO a ordem liminar 

outrora concedida. c) DETERMINO a NOTIFICAÇÃO das autoridades 

apontadas como coatoras para que prestem as informações que 

entenderem necessárias, em 10 (dez) dias, na forma do artigo 7.º, inciso I, 

da Lei nº 12.016/2009. d) CITEM-SE, ainda, os litisconsortes passivos 

para, querendo, manifestarem nos autos em 10 (dez) dias, com 

supedâneo na aplicação analógica do supracitado dispositivo legal. e) 

Prestadas as informações ou decorrido o prazo para tanto, CONCEDA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público (art. 12, LMS). f) A seguir, 

VOLTEM-ME conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98849 Nr: 3690-76.2015.811.0051

 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: Leocir Moura de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308/A

 INTIMO o autor ora postulante para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar 

o requerimento apresentado, devendo coligir ao feito o respectivo 

memorial discriminado do débito, observando os parâmetros estabelecidos 

no título judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111511 Nr: 3117-04.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentilin e Biazon Ltda, Jurandir Tarcisio Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Ana Zanatto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/O

 INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE REF. 118: "Sendo assim, por 

ora, SUSPENDO a ordem de cumprimento do mandado de reintegração de 

posse e, por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte exequente 

para que esclareça a questão, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo 

do exposto, haja vista a ausência de justificativa pela parte exequente, 

com fundamento no art. 648 da CNGC, INDEFIRO o requerimento de 

fornecimento de meios para cumprimento de mandado nos presentes 

autos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo Verde/MT, 18 de março de 2020. 

MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126014 Nr: 3845-11.2017.811.0051

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA, Claudemir Beltrame, LC RAMOS BELTRAME & CIA LTDA - 

ME, Lisiane Cristine Ramos Beltrame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC RAMOS BELTRAME & CIA LTDA - ME, 

Lisiane Cristine Ramos Beltrame, Claudemir Beltrame, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:17.147/MT, Marciano 

Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte autora para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da 

dívida representada pelos cheques nos valores de R$ 1.412,31, R$ 

1.412,31, R$ 387,18, R$ 1.050,00, R$ 2.141,45, R$ 591,00, R$ 1.237,15, 

R$ 1.412,31, R$ 2.141,45, R$ 591,00, R$ 1.050,00, R$ 1.735,00, R$ 

1.237,15, R$ 387,18, incidindo sobre eles juros de mora de 1% ao mês, a 

partir data da primeira apresentação dos cheques, bem como correção 

monetária pelo INPC, a partir do dia previsto para a apresentação das 

respectivas cártulas. Em vista da sucumbência mínima da parte 

requerente, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos 

do NCPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122294 Nr: 2179-72.2017.811.0051

 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: Manoel Alvares Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:10484-E, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria por idade ao 

requerente MANOEL ALVARES ALVES, cuja renda mensal deverá ser 

calculada levando-se em consideração as contribuições vertidas para o 

RGPS, a partir da data do requerimento administrativo (07.11.2016). Sobre 

as prestações em atraso deverão incidir juros de mora e correção 

monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120357 Nr: 1335-25.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fármacia São Lourenço Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo solcitado pela parte autora. INTIMO o 

exequete para impulsionar o feito indicando bens para penhora, no prazo 

de cinco dias, sob pena de suspensão e arquivamento provisório. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116354 Nr: 5417-36.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Pederiva Comércio de Peças Agrícolas, 

Thiago Pederiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça - negativa de 

citação - no prazo de cinco dias, indicando o endereço atual sob pena de 

arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156777 Nr: 7148-96.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'aura Têxtil Exportadora e Importadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 Intimo as partes para especificarem provas, conforme decisão exarada à 

ref. 28: "... Sem prejuízo do exposto e, transcorrido o prazo acima 

assinalado, com ou sem a apresentação da réplica, DETERMINO, desde já, 

com fundamento nos arts. 6º e 10, ambos do NCPC, a intimação das 

partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apontarem, de maneira 

clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes 

ao julgamento da lide, com indicação da matéria que consideram 

incontroversa. CONSIGNE-SE que no referido prazo as partes deverão 

ESPECIFICAR, quanto ao aspecto controvertido, às provas que pretendem 

produzir, justificando sua relevância e pertinência. REGISTRE-SE que o 

silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória serão interpretados 

como anuência ao julgamento antecipado, bem como que os requerimentos 

de diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidos. 

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa. ..."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150429 Nr: 4758-56.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Severino Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Junio Alves dos 

Santos - OAB:MT/18.126

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de 

ABSOLVER o Acusado Marcelo Severino Botelho, brasileiro, nascido em 

20/03/1981, filho de Maria Severino Botelho, natural de Brasília/DF, com 

fulcro no artigo 386, inciso III, das imputações constantes na 

exordial.Publique-se. Sem custas.Da sentença, intimem-se o Ministério 

Público e o Acusado, pessoalmente, e o Advogado, via DJE.Após o 

trânsito em julgado, comunique-se a sentença ao Instituto de Identificação 

e ao Cartório Distribuidor, expedindo-se as comunicações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde /MT, 12 de março de 2020.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112625 Nr: 3709-48.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Goncalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:15319/MS

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 3709-48.2016.811.0051 Código 112625

Espécie: Criminal/ Instrução e Julgamento

Data e horário: 16 de março de 2020, às 16:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça e do 

Advogado nomeado para o ato.

 Foi informado que, nos termos do art. 405, § 1º, do Código de Processo 

Penal, os depoimentos prestados serão capturados digitalmente e que o 

arquivo respectivo será disponibilizado no seguinte endereço: 

forumcv3.info/112625. As Partes tomaram ciência da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo.

Foi procedida somente a oitiva da testemunha Mauro Sergio Gomes.

As testemunhas Júlio Cordeiro de Ataíde e Pedro Rodrigo Garcia Oliveira 

foram ouvidas por carta precatória em Curitiba e Londrina, 

respectivamente, no dia 10/03/2020.

A testemunha Acácio Norberto da Silva será ouvida no dia 22 de abril de 

2020, na Comarca de Cuiabá.

O réu e a testemunha de defesa serão ouvidas na Comarca de Campo 

Grande/MS, no dia 08/06/2020.

 As partes desistiram da oitiva da testemunha Cleomar Alves Campos.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Intime-se o 

advogado do réu do presente ato realizado. No mais, aguarde-se a 

devolução das cartas precatórias, sendo que após, seja dado vista ao 

Ministério Público para que apresente memoriais finais, no prazo de 

05(cinco) dias e após, intime-se o advogado do réu, no mesmo sentido. Em 

seguida, concluso. Fixo em favor do advogado nomeado o importe de 

01(uma) URH, devendo ser expedida certidão para futura execução. 

CUMPRA-SE, com urgência. Às providências.”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito

 ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

JULIANO KUTIANSKI

Advogado nomeado

 TERMO DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHAS

No dia 16 de março de 2020, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito

 ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

JULIANO KUTIANSKI

Advogado nomeado

 MAURO SERGIO GOMES

 Testemunha

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000874-31.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CICERO LIMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/06/2019, 

às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar os dados bancários para 

liberação do alvará. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-96.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MANOEL BENTO LINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002730-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN JORDACHE DE AZEVEDO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2020 Hora: 13:00 , 

à realizar-se na sala de audiências do Juizado Especial Cível e Criminal 

desta Comarca, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade. Cientifico-o(a), de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Campo Verde-MT, 15 de outubro de 2019. assinado eletronicamente 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN JORDACHE DE AZEVEDO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para no prazo de 10(dez) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo de 10(dez) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA HORA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/12/2019, ás 16h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA HORA NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, no prazo de 10(dez) dias, apresentaras 

contrarrazões ao recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/12/2019, ás 09h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001977-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE CASSIA GOMES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-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))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA. Impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da sentença, conforme requerido pela parte autora. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-40.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARDOSO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/12/2019, às 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-40.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARDOSO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001017-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (EXEQUENTE)

LUCINDO LOPES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CAMILO DE GODOY OAB - MT13405/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAREA CEZAR & CEZAR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001017-25.2017.811.0051 Polo Ativo: LUCINDO LOPES DIAS E ABILIO 

CUSTODIO DE MELO Polo Passivo: BAREA CEZAR & CEZAR LTDA - ME 

Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Cuida-se de execução de sentença ajuizada por LUCINDO 

LOPES DIAS E ABILIO CUSTODIO DE MELO contra BAREA CEZAR & 

CEZAR LTDA - ME objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado (Id 28576801), não promoveu o regular 

andamento do feito no que tange a indicação de bens do reclamado, bem 

como manifestar acerca da penhora negativa, consoante registro nos 

autos (Id 30464647), é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no 

§4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da 

causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30464647) JULGO EXTINTO a presente 

execução de titulo judicial, na forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. 
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Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na 

íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO 

ainda, que havendo pagamento voluntário da condenação e concordância 

do Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003628-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANO RODRIGUES NOGUEIRA (REQUERENTE)

JOSIEL DOS SANTOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

JOCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEURAICE NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juiz de Direito (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003628-77.2019.811.0051 Polo Ativo: JOSIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, 

JOCIANO RODRIGUES NOGUEIRA, NEURAICE NOGUEIRA DOS SANTOS E 

JOCIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS Polo Passivo: JOVELINO RODRIGUES 

NOGUEIRA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 11.12.2019. A parte 

Autora mesmo intimada (Id 28149342) para promover a declaração de 

existência de bens no prazo de 15 dias, permanecendo inerte e nada 

requerendo até a presente data, conforme se extrai da certidão juntada 

aos autos (id 30536264). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte autora devidamente intimada a manifestar acerca 

para promover a declaração de existência de bens em nome do falecido 

no prazo de 15 dias, permanecendo inerte, conforme se extrai dos autos, 

o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da 

parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida 

que se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30536264) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARIO DI LORETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL CAMARA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001581-67.2018.811.0051 Polo Ativo: RICARDO MARIO DI LORETO Polo 

Passivo: ISRAEL CAMARA BARROS Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 03.09.2018. A parte Autora mesmo intimada (Id 27354750) 

para promover a indicação de endereço do reclamado no prazo de 10 

dias, permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 30483915). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

devidamente intimada a manifestar acerca da indicação de endereço do 

reclamado no prazo de 10 dias, permanecendo inerte, conforme se extrai 

dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30483915) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010709-02.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA REGINA BADOCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FABRIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010709-02.2012.811.0051 Polo Ativo: ALBA REGINA BADOCO Polo 
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Passivo: MARCELO FABRIS Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação 

ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 

15.09.2012. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 27377001) para 

manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo 

legal, permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 30486339). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para manifestar acerca da diligencia negativa do 

oficial de justiça no prazo legal, conforme se extrai dos autos, o feito 

encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da parte 

Autora. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que 

se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por 

tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30486339) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000794-72.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IDILENE IRENE DA ROSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ROVERSI KREWER (EXECUTADO)

ALDEMIR BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000794-72.2017.811.0051 Polo Ativo: IDILENE IRENE DA ROSA - ME Polo 

Passivo: ALDEMIR BATISTA E VERA LUCIA ROVERSI KREWER Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de execução de sentença ajuizada por IDILENE IRENE 

DA ROSA - ME contra ALDEMIR BATISTA E VERA LUCIA ROVERSI 

KREWER objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, 

mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito no que tange 

ao cumprimento das determinações constantes no despacho, consoante 

registro nos autos (Id 30568095), é necessário aplicar nesta hipótese o 

previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da 

causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30568095) JULGO EXTINTO a presente 

execução de titulo judicial, na forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na 

íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO 

ainda, que havendo pagamento voluntário da condenação e concordância 

do Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA APARECIDA DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000309-38.2018.811.0051 Polo Ativo: FLAVIANA APARECIDO DE 

MORAES Polo Passivo: KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHÃES 

Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Cuida-se de execução ajuizada por FLAVIANA APARECIDO 

DE MORAES contra KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHÃES 

objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo 

intimado, não promoveu o regular andamento do feito no que tange a 

diligencia negativa do Oficial de Justiça, consoante registro nos autos (Id 

30567398), é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30567398) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 
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Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001100-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001100-07.2018.811.0051 Polo Ativo: BANCO BRADESCARD S.A Polo 

Passivo: WILMA ARAUJO DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução 

sentença ajuizada por BANCO BRADESCARD S.A contra WILMA ARAUJO 

DA SILVA objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, 

mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito no que tange 

a indicação de bens do devedor, consoante registro nos autos (Id 

30568830), é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30568830) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000759-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL COSTA FILHO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000759-78.2018.811.0051 Polo Ativo: ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU 

PROGRESSO LTDA - ME Polo Passivo: MIGUEL COSTA FILHO Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de execução sentença ajuizada por ESCOLA DE 

PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME contra MIGUEL COSTA FILHO 

objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo 

intimado (id 24240135), não promoveu o regular andamento do feito no que 

tange a indicação de bens do devedor, consoante registro nos autos (Id 

30571947), demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução, 

sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da 

Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30571947) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-32.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA MOTTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENNYSON VINHAL DE CARVALHO OAB - GO0010761A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010351-32.2015.811.0051 Polo Ativo: FERNANDA CAROLINA MOTTA 

OLIVEIRA Polo Passivo: BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO 

LTDA - ME Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução sentença ajuizada por 

FERNANDA CAROLINA MOTTA OLIVEIRA contra BARRATUR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 82 de 375



TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME objetivando recebimento de 

valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado, não promoveu o 

regular andamento do feito no que tange a indicação de bens do devedor, 

consoante registro nos autos (Id 30593209), demonstrando desinteresse 

no prosseguimento da execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese 

o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução 

de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da 

causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30593209) JULGO EXTINTO a presente 

execução de titulo judicial, na forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na 

íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO 

ainda, que havendo pagamento voluntário da condenação e concordância 

do Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001735-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001735-85.2018.811.0051 Polo Ativo: NOVA CONCORDIA MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME Polo Passivo: CLAUDIA IZABEL DA SILVA 

Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Cuida-se de execução sentença ajuizada por NOVA 

CONCORDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra CLAUDIA 

IZABEL DA SILVA objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito 

no que tange a indicação de bens do devedor, consoante registro nos 

autos (Id 30593222), demonstrando desinteresse no prosseguimento da 

execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30593222) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-94.2019.8.11.0051

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:

JOAO GUILHERME DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002146-94.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JOÃO GUILHERME DAS NEVES Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 23.08.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 28025436) para indicar endereço da reclamada 

no prazo de 10 dias, permaneceu inerte e nada requerendo até a presente 

data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 30594580). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para indicar endereço da reclamada no prazo de 

10 dias, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30594580) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 
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determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003619-18.2019.8.11.0051

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:

JOILSON MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003619-18.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JOILSON MOREIRA DOS SANTOS Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 10.12.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 29645275) para indicar endereço da reclamada 

no prazo legal, permaneceu inerte e nada requerendo até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 30595934). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para indicar endereço da reclamada no prazo 

legal, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais 

de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30595934) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000618-93.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000618-93.2017.811.0051 Polo Ativo: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

Polo Passivo: MARIA DO CARMO DOS SANTOS Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução ajuizada por FERREIRA & PELEGRINI - ME contra MARIA DO 

CARMO DOS SANTOS objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito 

no que tange a indicação de bens do devedor, consoante registro nos 

autos (Id 30594547), demonstrando desinteresse no prosseguimento da 

execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30594547) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003614-93.2019.8.11.0051

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:

JOAO PORFIRIO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003614-93.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JOAO PORFIRIO DA SILVA JUNIOR Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 10.12.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 29645259) para indicar endereço da reclamada 

no prazo legal, permaneceu inerte e nada requerendo até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 30596811). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 
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resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para indicar endereço da reclamada no prazo 

legal, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais 

de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30596811) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001335-08.2017.811.0051 Polo Ativo: MARCUS ANTONIO DA SILVA 

FERREIRA Polo Passivo: L.A.M FOLINI COBRANÇAS - ME Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de execução sentença ajuizada por MARCUS 

ANTONIO DA SILVA FERREIRA contra L.A.M FOLINI COBRANÇAS - ME 

objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo 

intimado, não promoveu o regular andamento do feito no que tange a 

indicação de bens do devedor, consoante registro nos autos (Id 

30595533), demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução, 

sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da 

Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30595533) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANA CRISTINA DOS REIS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002097-87.2018.811.0051 Polo Ativo: VALERIA ZACARIAS GOMES 

CHAVES – ME e VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES Polo Passivo: 

JEOVANA CRISTINA DOS REIS SOUZA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 23.10.2018. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 

29627362) para indicar endereço da reclamada no prazo legal, 

permaneceu inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se 

extrai da certidão juntada aos autos (id 30597285). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III 

do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: [...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando 

detidamente o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada 

para indicar endereço da reclamada no prazo legal, conforme se extrai 

dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30597285) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 
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solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-44.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA VOLANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002117-44.2019.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: TANIA VOLANTE Vistos 

e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 22.08.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 29874817) para manifestar acerca da diligencia 

negativa do oficial de justiça no prazo legal, permanecendo inerte e nada 

requerendo até a presente data, conforme se extrai da certidão juntada 

aos autos (id 30598874). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte Autora foi devidamente intimada para manifestar 

acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo legal, conforme 

se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30598874) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010648-44.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIMAR TAVARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RABELO JORGE DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHAEL CAIKE DUARTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

GONÇALINO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BRUNO SILVA BEZERRA (TESTEMUNHA)

SERGIO PINTO DO BOM DESPACHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010648-44.2012.811.0051 Polo Ativo: RONEIMAR TAVARES DA SILVA 

Polo Passivo: ELTON RABELO JORGE DE ALENCAR Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução sentença ajuizada por RONEIMAR TAVARES DA SILVA 

contra ELTON RABELO JORGE DE ALENCAR objetivando recebimento de 

valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado(Id 28212762), não 

promoveu o regular andamento do feito no que tange a indicação de bens 

do devedor, consoante registro nos autos (Id 30600116), demonstrando 

desinteresse no prosseguimento da execução, sendo necessário aplicar 

nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do 

abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30600116) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001118-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA BORGONOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001118-62.2017.811.0051 Polo Ativo: LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO 
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Polo Passivo: SELMA BORGONOVO Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução 

sentença ajuizada por LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO contra SELMA 

BORGONOVO objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito 

no que tange a indicação de bens do devedor, consoante registro nos 

autos (Id 30601809), demonstrando desinteresse no prosseguimento da 

execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30601809) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001333-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JERONIMO DE AGUIAR JUNIOR (EXECUTADO)

SINDY VIVIANE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001333-67.2019.811.0051 Polo Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

Polo Passivo: SINDY VIVIANE SANTANA e EDILSON JERONIMO DE 

AGUIAR JUNIOR Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução ajuizada por STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI contra SINDY VIVIANE SANTANA E EDILSON 

JERONIMO DE AGUIAR JUNIOR objetivando recebimento de valores. Uma 

vez que a Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento 

do feito no que tange a indicação de bens do devedor, consoante registro 

nos autos (Id 30603269), demonstrando desinteresse no prosseguimento 

da execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, 

do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30603269) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000131-89.2018.811.0051 Polo Ativo: ANTONIO CARLOS DESORDI Polo 

Passivo: CARLOS ALBERTO DE FREITAS Vistos e examinados. Dispenso 

o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de 

execução ajuizada por ANTONIO CARLOS DESORDI contra CARLOS 

ALBERTO DE FREITAS objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito 

no que tange a indicação de bens do devedor, consoante registro nos 

autos (Id 30604806), demonstrando desinteresse no prosseguimento da 

execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30604806) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 
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Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001976-59.2018.811.0051 Polo Ativo: EDMAR PEREIRA DA SILVA Polo 

Passivo: MARCOS BATISTA DA SILVA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução 

ajuizada por EDMAR PEREIRA DA SILVA contra MARCOS BATISTA DA 

SILVA objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, 

mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito no que tange 

a indicação de bens do devedor, consoante registro nos autos (Id 

30605568), demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução, 

sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da 

Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30605568) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ECKERT TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADORIAN & ADORIAM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010684-81.2015.811.0051 Polo Ativo: ECKERT TRANSPORTES LTDA - 

EPP Polo Passivo: ADORIAN & ADORIAM LTDA - ME Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução de acordo ajuizada por ECKERT TRANSPORTES LTDA - EPP 

contra ADORIAN & ADORIAM LTDA - ME objetivando recebimento de 

valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado, não promoveu o 

regular andamento do feito no que tange a indicação de bens do devedor, 

consoante registro nos autos (Id 30606497), demonstrando desinteresse 

no prosseguimento da execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese 

o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução 

de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da 

causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30606497) JULGO EXTINTO a presente 

execução de titulo judicial, na forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na 

íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO 

ainda, que havendo pagamento voluntário da condenação e concordância 

do Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-24.2019.8.11.0051

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:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS COSMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002183-24.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: ANDRE LUIZ DOS SANTOS COSMA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 27.08.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 28638051) para manifestar acerca da diligencia 

negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, permanecendo inerte e 

nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da certidão 

juntada aos autos (id 30609546). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 
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não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte Autora foi devidamente intimada para manifestar 

acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, 

conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 

30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30609546) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-42.2019.8.11.0051

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:

CELINHO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002240-42.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: CELINHO DE MORAES Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 02.09.2019. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 

28766202) para manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de 

justiça no prazo de 05 dias, permanecendo inerte e nada requerendo até a 

presente data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 

30629670). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para manifestar acerca da diligencia negativa do 

oficial de justiça no prazo de 05 dias, conforme se extrai dos autos, o feito 

encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da parte 

Autora. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que 

se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por 

tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30629670) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

26 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001889-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIM RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001889-06.2018.811.0051 Polo Ativo: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

Polo Passivo: KIM RODRIGUES Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução ajuizada 

por FERREIRA & PELEGRINI - ME contra KIM RODRIGUES objetivando 

recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado, não 

promoveu o regular andamento do feito no que tange a indicação de 

endereço do devedor, consoante registro nos autos (Id 30629683), 

demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução, sendo 

necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 

9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30629683) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000888-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000888-20.2017.811.0051 Polo Ativo: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

Polo Passivo: MARCIO LEANDRO DA CRUZ Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução ajuizada por FERREIRA & PELEGRINI - ME contra MARCIO 

LEANDRO DA CRUZ objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito 

no que tange a indicação de endereço do devedor, consoante registro nos 

autos (Id 30629657), demonstrando desinteresse no prosseguimento da 

execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30629657) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010173-20.2014.811.0051 Polo Ativo: LORIVAL LEANDRO ALVES Polo 

Passivo: JOSE DOS SANTOS Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução ajuizada 

por LORIVAL LEANDRO ALVES contra JOSE DOS SANTOS objetivando 

recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado, não 

promoveu o regular andamento do feito no que tange a indicação de bens 

do devedor, consoante registro nos autos (Id 30630315), demonstrando 

desinteresse no prosseguimento da execução, sendo necessário aplicar 

nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do 

abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30630315) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001233-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE AQUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIS FERREIRA DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001233-15.2019.811.0051 Polo Ativo: MARCELO SOUZA DE AQUINO 

Polo Passivo: IZAIS FERREIRA DA SILVA BORGES Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução ajuizada por MARCELO SOUZA DE AQUINO contra IZAIS 

FERREIRA DA SILVA BORGES objetivando recebimento de valores. Uma 

vez que a Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento 

do feito no que tange a indicação de bens do devedor, consoante registro 

nos autos (Id 30671040), demonstrando desinteresse no prosseguimento 

da execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, 

do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 
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que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30671040) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000756-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CESAR STEFANI (EXECUTADO)

VIVIANE PEREIRA DE ALENCAR STEFANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000756-26.2018.811.0051 Polo Ativo: ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU 

PROGRESSO LTDA - ME Polo Passivo: EDUARDO CEZAR STEFANI E 

VIVIANE PEREIRA ALENCAR STEFANI Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução 

de acordo ajuizada por ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - 

ME contra EDUARDO CEZAR STEFANI E VIVIANE PEREIRA ALENCAR 

STEFANI objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, 

mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito no que tange 

a indicação de endereço do devedor, consoante registro nos autos (Id 

30640690), demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução, 

sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da 

Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30640690) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001131-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALEXSANDER COSTA LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001333-67.2019.811.0051 Polo Ativo: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

Polo Passivo: MATHEUS ALEXSANDER COSTA LACERDA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de execução ajuizada por STUDIO S FORMATURAS 

EIRELI contra MATHEUS ALEXSANDER COSTA LACERDA objetivando 

recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado, não 

promoveu o regular andamento do feito no que tange a indicação de bens 

do devedor, consoante registro nos autos (Id 30635780), demonstrando 

desinteresse no prosseguimento da execução, sendo necessário aplicar 

nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do 

abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30635780) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001276-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LORISVALDO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001276-20.2017.811.0051 Polo Ativo: CLARO S.A Polo Passivo: 

LORISVALDO ALVES DE FREITAS Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução 

de sentença ajuizada por CLARO S.A contra LORISVALDO ALVES DE 

FREITAS objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, 

mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito no que tange 

a indicação de bens do devedor, consoante registro nos autos (Id 

30645852), demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução, 

sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da 

Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30645852) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 25 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010510-09.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LEVINO DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010510-09.2014.811.0051 Polo Ativo: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 

Polo Passivo: EDMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução ajuizada por JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA contra 

EDMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME objetivando recebimento de valores. 

Uma vez que a Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular 

andamento do feito no que tange a indicação de bens do devedor, 

consoante registro nos autos (Id 30645932), demonstrando desinteresse 

no prosseguimento da execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese 

o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução 

de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da 

causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30645932) JULGO EXTINTO a presente 

execução de titulo judicial, na forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na 

íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO 

ainda, que havendo pagamento voluntário da condenação e concordância 

do Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE ALVES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002308-26.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: LUCILENE ALVES 

OLIVEIRA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 12.11.2018. A parte 

Autora foi devidamente intimada (Id 29212393) para manifestar acerca da 

diligencia negativa do oficial de justiça no prazo legal, permanecendo 

inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 30639175). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada para 

manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo 

legal, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais 

de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30639175) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 
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485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-33.2019.8.11.0051

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:

EWERTON DA COSTA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002648-33.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: EWERTON DA COSTA CUNHA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 08.10.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 28184726) que em caso de ausência de 

manifestação no prazo de 30 dias a respeito da indicação de endereço da 

parte reclamada, ocorreria à extinção do feito, permanecendo inerte e 

nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da certidão 

juntada aos autos (id 30686464). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte Autora foi devidamente intimada que em caso de 

ausência de manifestação no prazo de 30 dias a respeito da indicação de 

endereço da parte reclamada, ocorreria à extinção do feito, conforme se 

extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30686464) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000241-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000241-59.2016.811.0051 Polo Ativo: LIRIA CORREA DA SILVA Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. LIRIA CORREA DA 

SILVA, através da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propôs AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, ambos qualificados nos autos. Trata-se de 

reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito 

tramita desde 05.09.2016. A parte Autora foi devidamente intimada para 

prosseguimento no feito (Id 7925817), permanecendo inerte e nada se 

manifestando até a presente data, consoante registro nos autos (id 

30685427). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte autora 

foi devidamente intimada para dar prosseguimento no feito no prazo de 15 

dias (Id 30685427), permanecendo inerte. Diante disso, o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a 

extinção e arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o 

abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, 

em razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30685427) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000645-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNE ARCENDINO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000645-76.2017.811.0051 Polo Ativo: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME 

Polo Passivo: RAYANNE ARCENDINO PEREIRA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de execução ajuizada por FERREIRA & PELEGRINI - ME contra RAYANNE 

ARCENDINO PEREIRA objetivando recebimento de valores. Uma vez que a 

Exequente, mesmo intimado, não promoveu o regular andamento do feito 

no que tange a indicação de bens do devedor, consoante registro nos 

autos (Id 30687857), demonstrando desinteresse no prosseguimento da 

execução, sendo necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos próprios 

do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia intimação 

pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. II - Dispositivo 

Por tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 30687857) JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na 

forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani 

Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os 

fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que 

havendo pagamento voluntário da condenação e concordância do 

Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-72.2019.8.11.0051

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:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002141-72.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 23.08.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada para indicar endereço da reclamada no prazo legal, 

permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se 

extrai da certidão juntada aos autos (id 30684587). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III 

do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: [...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando 

detidamente o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada 

para indicar endereço da reclamada no prazo legal, conforme se extrai 

dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30684587) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001970-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001970-52.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: RODRIGO DE OLIVEIRA 

FERREIRA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução de sentença ajuizada por 

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA 

contra RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA objetivando recebimento de 

valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado (Id 29441944), não 

promoveu o regular andamento do feito no que tange a indicação do 

endereço do devedor, consoante registro nos autos (Id 30688756), 

demonstrando desinteresse no prosseguimento da execução, sendo 

necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 

9.0900/95. Artigo 53 - A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 
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Artigo 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em 

razão do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30688756) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002111-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVESON XAVIER MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002111-37.2019.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: DALVESON XAVIER 

MOREIRA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 22.08.2019. A parte 

Autora foi devidamente intimada (Id 29500698) para manifestar acerca da 

diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, permanecendo 

inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 29370594). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada para 

manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 

05 dias, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29370594) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNE PAULA SANTOS DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002115-74.2019.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA Polo Passivo: MARIANNE PAULA SANTOS DA COSTA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 22.08.2019. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 29441961) para manifestar acerca da diligencia 

negativa do oficial de justiça e indicar endereço da requerida no prazo 

legal, permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, 

conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 30688783). É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim 

prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para manifestar acerca da diligencia negativa do 

oficial de justiça e indicar endereço da requerida no prazo legal, conforme 

se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30688783) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA GOIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000321-81.2020.811.0051 Polo Ativo: EDER FERREIRA CARVALHO 

RAÇÕES - ME Polo Passivo: MARIA LUCIA GOIS DA SILVA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 14.02.2020. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 29332860) para indicação de endereço da parte 

reclamada no prazo de 30 dias, permanecendo inerte e nada requerendo 

até a presente data, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id 

30719748). É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de Processo Civil: Art. 485. 

O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, observo que a parte Autora 

foi devidamente intimada para indicação de endereço da parte reclamada 

no prazo de 30 dias, conforme se extrai dos autos deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. Observo que o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 30719748) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

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

Processo Número: 1000078-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000078-40.2020.811.0051 Polo Ativo: RICARDO FERREIRA GARCIA Polo 

Passivo: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 18.01.2020. A parte Autora foi 

devidamente intimada (Id 29702648) para juntar aos autos a Certidão de 

Existência ou Inexistência de Dependentes Previdenciários do INSS, no 

prazo de 15 dias, permanecendo inerte e nada requerendo até a presente 

data, conforme se observa dos autos. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada para juntar 

aos autos a Certidão de Existência ou Inexistência de Dependentes 

Previdenciários do INSS, no prazo de 15 dias, conforme se extrai dos 

autos deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Observo que o feito 

encontra-se paralisado há cerca de 30 dias sem manifestação da parte 

Autora. Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que 

se impõe, ante o abandono da causa pela parte Autora. Dispositivo Por 

tais considerações, em razão do abandono da causa pela parte autora 

que não promoveu o prosseguimento da lide, consoante registro nos autos 

(id 29702648) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

forte no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

26 de março de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003636-54.2019.8.11.0051

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:

JOSE LUCIANO VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003636-54.2019.811.0051 Polo Ativo: F. F ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA - ME Polo Passivo: JOSE LUCIANO VIANA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente 

feito tramita desde 12.12.2019. A parte Autora foi devidamente intimada (Id 

29719027) para indicar endereço da reclamada no prazo legal, 

permanecendo inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se 

extrai da certidão juntada aos autos (id 30725376). É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III 

do Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: [...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando 

detidamente o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada 

para indicar endereço da reclamada no prazo legal, conforme se extrai 

dos autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 
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presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30725376) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000252-88.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SIMPLICIO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000252-88.2016.811.0051 Polo Ativo: JOSE MARCOS SIMPLICIO SANTOS 

Polo Passivo: ATIVOS S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação 

ajuizada neste Juizado Especial, sendo que o presente feito tramita desde 

16.09.2016. As partes foram intimadas a dar prosseguimento no feito, no 

entanto observa-se que ambas requereram a expedição de alvará, sendo 

determinado por este Juízo. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Observo que as partes foram devidamente 

intimadas a dar prosseguimento no feito, no entanto observa-se que 

ambas requereram a expedição de alvará (Id 27614524 e 30714440), por 

meio da sentença de extinção do processo na forma do artigo 924, II e 925 

CPC (Id 26926123). Assim, em razão de encontrar o processo com seus 

atos devidamente cumprido, determino arquivamento definitivo dos autos, 

observadas as formalidades legais, frente à sentença de extinção já 

proferida nos autos. Às providências. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010216-59.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MOREIRA DE JESUS MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXECUTADO)

MAURO DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGBERTO HERNANDES BLANCO OAB - SP89457 (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010216-59.2011.811.0051 Polo Ativo: SIMONE MOREIRA DE JESUS 

MESQUITA Polo Passivo: MAURO DE OLIVEIRA GOMES E BANCO 

ITAULEASING S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de execução de sentença 

ajuizada por SIMENE MOREIRA DE JESUS MESQUITA contra MAURO DE 

OLIVEIRA GOMES E BANCO ITAULEASING S.A objetivando recebimento 

de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo intimado, não promoveu o 

regular andamento do feito no que tange a indicação de bens do 

reclamado, bem como manifestar acerca da penhora negativa, consoante 

registro nos autos (Id 30539584), é necessário aplicar nesta hipótese o 

previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos procedimentos 

próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe da prévia 

intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono da 

causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (id 30539584) JULGO EXTINTO a presente 

execução de titulo judicial, na forma do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta 

em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA SALETE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos etc. Verifica-se dos autos que o perito nomeado até a presente 

data, mesmo devidamente intimado, não remeteu aos autos o competente 

laudo pericial. Pois bem. Visando evitar maior demora processual, 

intime-se, em derradeira tentativa, o perito para que, em dez dias, 

providencie a juntada aos autos do laudo pericial. Consigne-se do 

mandado que o art. 468 do CPC prevê as hipóteses de substituição do 

perito, dentre as quais quando o perito “sem motivo legítimo, deixar de 

cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”, que se enquadra no 

caso dos autos, bem como as penalidades decorrentes de sua 

substituição. Assim, em caso de não cumprimento à ordem judicial será 

designado novo perito, o qual será nomeado em momento oportuno. Desde 

já, contudo, para o caso de substituição do perito, nos termos do art. 468 

do CPC fica fixada multa de 10% sobre o valor da causa, em favor do 

autor. Sem prejuízo, deverá ser oficiado ao órgão competente informando 

a desídia do perito nomeado (art. 468, § 1º, do CPC). Por fim, substituído o 

perito, deverá ele restituir à parte autora o valor eventualmente recebido 

pela perícia, no prazo de 15 dias, sob pena de ficar impedido de atuar 

como perito judicial pelo prazo de 5 anos (art. 468, § 2º, do CPC). 

Intimem-se. Às providências. Canarana/MT, 23 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001146-28.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN DEERE BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON PIACENTINI (REU)

SERGIO PIACENTINI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): Dr. JORGE LUIS 

ZANON - OAB/MT 9975S, para que providencie(m) o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, devendo a guia ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI TEREZINHA MATTE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DA OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certificamos que, 

em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, comparecemos 

em 17/03/2020 às 17 horas na Rua Tuparandi, nº 882 – Centro, Comarca 

de Canarana-MT, e ali estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM por não localizá-lo no endereço informado. Diante 

do exposto, devolvemos o mandado à secretaria. Canarana/MT, 19 de 

março de 2020. MAGDA WISCH Oficial de Justiça VALCY MARIA FREITAS 

DE SOUZA Oficial de Justiça"

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000127-50.2020.8.11.0029

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:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (REU)

 

Vistos, etc. Analisando a petição inicial e documentos, verifico que o 

direito do autor é provado documentalmente, e por isso defiro a expedição 

de MANDADO DE PAGAMENTO, com prazo de 15 dias para o cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco) por cento do 

valor da causa. Conste no mandado que o réu será isento do pagamento 

de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Conste, ainda, 

que, neste prazo o réu poderá ofertar embargos (art. 702 do CPC), e que, 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou a oposição de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Canarana/MT, 23 

de março de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000214-06.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA APARECIDA COSTA (REQUERENTE)

JULIANE DA SILVA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BANDEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos. Por considerar que a Carta Precatória encontra-se ausente de 

documentos indispensáveis ao seu cumprimento, retornem os autos ao 

juízo deprecante para que cumpra os requisitos estabelecidos no art. 260, 

CPC. Cumpra-se. Canarana/MT, 27 de março de 2020 Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000211-51.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SIMON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, etc. Comprovada a mora, defiro liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial. Proceda-se à restrição de circulação via 

RENAJUD (art. 3º, §9º, do Dec. Lei 911/69). Executada a liminar, cite-se o 

réu para, em 15 (quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei 10.931/2004), apresentar contestação ou, no prazo 

de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial – sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária, consoante entendimento do STJ em recurso especial submetido 

ao rito dos recursos repetitivos, verbis: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir a 

diligência nos finais de semana, feriados e fora do horário do expediente, 

bem como proceder ao arrombamento e requisição de reforço policial, 

caso estritamente necessário para o cumprimento da diligência. 

Canarana/MT, 27 de março de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-67.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BEYERLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI CHICARELLI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, 1. Defiro o pleito da parte autora (ID 30130153) e, 

consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para 

recolhimento das custas processuais; 2. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 27 de março de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000949-73.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL N DA SILVA - ME (EXECUTADO)

MANOEL NONATO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de MANOEL N. DA SILVA - ME e 

outro, todos devidamente qualificados nos autos. Em ID 30424509 o 

exequente requereu a extinção da presente execução em razão do 

pagamento. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido O art. 924, II, do CPC dispõe que a execução será 

extinta quando a obrigação for satisfeita. Assim, tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pela própria parte 

exequente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências. Canarana/MT, 27 de março de 2020 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000336-53.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA SOBRAL SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA GOBATTI CALCA OAB - MT13745-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000336-53.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CLEIA SOBRAL 

SILVA 1. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à executada, 

ante a documentação acostada aos autos, salientando, todavia, que em 

caso de comprovação posterior de inveracidade dos documentos, o 

benefício poderá ser revogado. 2. INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de remessa do 

feito para a Comarca de Barra do Garças/MT, local onde tramita a ação 

anulatória de ato administrativo. 3. Após, CONCLUSOS. 4. CUMPRA-SE. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000202-89.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000202-89.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FABIO ROBERTO UCKER 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 23 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-82.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000196-82.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- 

Cite-se a Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 23 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010297-98.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO KRIGER BECKER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXEQUENTE)

31ª CIRETRAN DE CANARANA- MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010297-98.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 31ª CIRETRAN DE 

CANARANA- MT EXECUTADO: ADRIANO KRIGER BECKER Vistos, etc. 1- 

Cite-se o executado, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, 

para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo 

embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se a parte 

exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga 

o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo 

oposição ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente 

como depositário do original do título executivo, devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. Fica condicionada a 

expedição do alvará de levantamento de valores ao prévio depósito em 

definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá ser 

destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CANARANA, 15 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000195-97.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000195-97.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA 

SILVA BENSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- 

Cite-se a Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 23 

de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000162-10.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER OAB - MT24969/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000162-10.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: DEBORA ELIZA SCHUMANN 

KUTZNER EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- 

Cite-se a Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 23 

de março de 2020.

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37756 Nr: 145-21.2011.811.0024

 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: Fortunata Nascimento de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o retorno dos autos da 2.ª 

Instância, que determinou o prosseguimento do feito, mantendo a decisão 

de fls. 89/91, impulsiono os autos a fim de intimar as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95405 Nr: 3610-28.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao em vigor e do Provimento 56;2007 CGJ 

impulsiono o feito para que o exequente, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, se manifeste acerca da impugnaçao apresentada pelo INSS a ref. 79

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001057-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1001057-20.2019.8.11.0024. AUTOR(A): SUELY PEREIRA DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Analisando os 

autos nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, constata-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. No que tange à prescrição 

quinquenal alegada como prejudicial de mérito pela parte requerida, 

entendo que a sua apreciação deve ser postergada para o momento em 

que o processo for sentenciado, uma vez que, nesta oportunidade, é que 

será apreciado se a parte requerente faz jus ou não ao benefício. 

Outrossim, observa-se que não há outras questões pendentes para esta 

fase processual, de modo que declaro saneado o processo. Acerca do 

ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do Código de Processo 

Civil, mantenho o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, 

cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito (os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário 

pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito do autor. Fixo como pontos controvertidos o 

cumprimento dos requisitos legais correspondente ao benefício 

assistencial pretendido, conforme art. 20 da Lei n° 8.742/93. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade sob pena de 

indeferimento. Acaso requeiram a produção de prova testemunhal 

deverão juntar na oportunidade rol devidamente qualificado. Após, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, 3 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008476-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOVAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOS SANTOS TAVARES OAB - MT19564/O (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS MOURA CURVO OAB - SP84770-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSUE BARBOSA DA SILVA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONOR BARBOSA DA SILVA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1008476-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO NOVAES DE CAMPOS 

REU: TEOTINA MARIA CAMPOS CURVO Vistos, etc. I. Defiro o pedido de 

tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048, I, do Código de 

Processo Civil. Anote-se o necessário na plataforma PJe. II. O pedido de 

tutela de urgência pleiteado na exordial, conquanto exista, está 

manifestamente vago. A parte autora não cuidou de demonstrar de 

maneira satisfatória a alegada urgência, limitando-se, tão apenas em 

requerer a ‘imissão’ (sic) de sua posse sobre a área objeto da usucapião. 

Ademais, não há documento apresentado com a inicial que comprove que, 

de fato, o autor esteja a sofrer qualquer ameaça à posse que vem 

exercendo. Dessa maneira, ausentes os requisitos legais previstos no art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano irreparável, ao tempo em que acolho os 

embargos de declaração de fls. 84/94, reconhecendo que, a despeito da 

ausência de fundamentação idônea ao deferimento do pedido, havia 

pedido de manutenção de posse formulado na exordial; indefiro o pedido 

liminar formulado na exordial. III. Não verifico razões para a inclusão da 

suposta cônjuge do autor no polo ativo da demanda, por não verificar 

elementos que demonstre ter ela também supostamente exercido o direito 

de posse sobre a área, sobretudo, considerando a alegação em sede de 

impugnação que está dissolvida a sociedade conjugal. Ademais, a 

preliminar de ausência de pressuposto de constituição válida do processo, 

nos termos em que apresentada, constitui matéria de mérito, razão pela 

qual será analisada como fundamento de mérito quando da sentença. IV. 

Analisando o pedido de impugnação à justiça gratuita apresentado em 

sede de contestação, nota-se que, de fato, o requerente (ora impugnante) 

é proprietário de diversos imóveis, conforme demonstram as matrículas 

apresentadas às fls. 219/225, de modo que é possível verificar que possui 

ele condições de arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais sem que disso resulte prejuízo ao seu sustento e/ou ao de 

sua família. Desse modo, sem desnecessárias delongas, acolho a 

preliminar de impugnação à justiça gratuita, de modo que revogo o 

benefício da gratuidade, deferido na decisão de 21.3.2019 (fl. 81). Assim, 

intime-se a parte autora, por meio do advogado constituído, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos comprovante de 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Transcorrido o referido prazo, venham os 

autos conclusos para extinção do feito. Por razões de economia 

processual, deverá a parte autora, no prazo assinalado, juntar aos autos 

os documentos requeridos pelo Estado de Mato Grosso, às fls. 368/370 e 

à União à fl. 120, dando-se vistas dos autos àqueles entes, para que 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. V. Cumprido o item anterior, 

considerando a presença de interesse de incapaz (vide sentença de 

interdição de fl. 151/152), dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. VI. 

Após, venham os autos conclusos para ordenação do procedimento, 

fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova. VII. 

Certifique-se eventual silêncio. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000307-18.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INES AMELIA NIGRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE DE TAL (REU)

CÍCERO DE TAL (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 : 

1000307-18.2019.8.11.0024. AUTOR(A): INES AMELIA NIGRO REU: 

JOANICE DE TAL, CÍCERO DE TAL Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do Código de Processo Civil, observa-se que as partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, não há questões pendentes 

para esta fase processual, de modo que declaro saneado o processo. II. 

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do Código de 

Processo Civil, mantenho o disposto no art. 373 do mesmo diploma, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 101 de 375



cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao 

requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do 

autor. III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão. IV. Fixo como pontos controvertidos: 

a) a propriedade da parte autora; b) o exercício de posse mansa e 

pacífica sobre o imóvel; c) a data de entrada dos requeridos na posse do 

imóvel. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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 : 

1000662-28.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA DA CRUZ MORAES REU: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. I. Afasto a preliminar de decadência, 

uma vez que não há que se falar sequer em fluência, seja de prazo 

prescricional ou decadencial, já que os descontos referentes ao 

empréstimo ainda estão ocorrendo no benefício da parte autora. Ademais, 

não há que se falar em incompetência, uma vez que o requerido sequer 

cuidou de apresentar qual seria o juízo possivelmente competente, o que 

desnatura as alegações nesse sentido. Não há que se falar em condições 

de recolher as custas processuais, já que autora percebe benefício 

previdenciário no valor de um salário mínimo, conforme extrato de fls. 

26/30, razão pela qual afasto a impugnação à justiça gratuita. II. 

Analisando os autos nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, não há outras questões pendentes para esta fase processual, 

de modo que declaro saneado o processo. III. Inverto o ônus da prova, nos 

termos do que prevê o art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

por verificar, primeiramente relação de consumo entre as partes, bem 

como hipossuficiência da parte autora em comprovar a veracidade das 

alegações apresentada na exordial. IV. Intimem-se as partes para, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que pretendem 

produzir. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão. V. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a regularidade do 

empréstimo e os elementos qualificadores do dano moral. VI. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

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 : 

1000504-70.2019.8.11.0024. AUTOR(A): HILDO DE OLIVEIRA 

MAGALHAES REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I. Dando início 

à instrução processual, com fulcro no art. 385 e 442 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido de oitiva de testemunha, veiculado pelo 

requerido, à fl. 86. II. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 

22 de julho de 2020, às 14h30min. III. Intimem as partes para que 

comparecimento à audiência, bem como a testemunha Bruno Cardoso já 

que arrolada pela Fazenda Pública Estadual, bem como diante da regra do 

art. 455, § 4°, III, do Código de Processo Civil. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000643-22.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA NEVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI LUIZ DA GLORIA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 : 

1000643-22.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: DIANA NEVES DE SOUZA 

EXECUTADO: VALDINEI LUIZ DA GLORIA Vistos, etc. I. Apresentados os 

comprovantes de pagamento de fls. 28/32, acolho a justificativa 

apresentada pelo executado, com relação àqueles débitos (referentes à 

2/2019 a 4/2019). Ademais, não apresentou a parte adversa, conquanto 

tenha manifestado nos autos prova a desconstituir tal alegação. II. 

Intime-se a Defensoria Pública para que retifique a memória de cálculo de 

fls. 49/50, levando-se em consideração o item anterior, oportunidade em 

que deverá requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. III. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. IV. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000955-95.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES LISBOA (AUTOR(A))

LEIVA COLETA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTHON JHONY YOSHIDA (REU)

TATIANE KELLE DA SILVA YOSHIDA (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 : 

1000955-95.2019.8.11.0024. AUTOR(A): PAULO RODRIGUES LISBOA, 

LEIVA COLETA SANTIAGO REU: ELTHON JHONY YOSHIDA, TATIANE 

KELLE DA SILVA YOSHIDA Vistos, etc. I. Primeiramente, deixo de acolher 

a impugnação à justiça gratuita formulada em sede de contestação, por 

verificar que, conforme se vê do holerite de fl. 46, o autor percebe 

mensalmente a título de salário o valor líquido de R$ 2.792,36. Logo, não é 

possível concluir que tenha ele condições de recolher os valores 

referentes às custas processuais, sem que disso resulte prejuízo ao seu 

sustento e/ou de sua família. II. Analisando os autos nos termos do art. 

357 do Código de Processo Civil, observa-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. Outrossim, não há outras questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que declaro saneado o processo. III. Acerca do ônus 

da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do Código de Processo Civil, 

mantenho o disposto no art. 373 do mesmo diploma, cabendo ao autor 

provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. IV. Intimem-se 

as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas 

que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, 
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o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da 

prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os 

quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão. V. Fixo como pontos controvertidos: a) a propriedade sobre o 

bem objeto do litígio e b) a possível existência de incongruências no 

registro imobiliário; c) a natureza da posse exercida pelo requerido no bem 

em questão. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 26 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALMEIDA FRANCA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA OAB - 032.894.591-95 

(REPRESENTANTE)

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 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000822-87.2018.8.11.0024. AUTOR(A): VIVIANE ALMEIDA FRANCA E 

SILVA REPRESENTANTE: FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Em petição retro, a 

causídica representante da autora requer o arquivamento do feito pela 

morte da autora e porque a patrona teria perdido o contato com sua 

curadora a fim de habilitar eventuais herdeiros. Contudo, em que pese 

afirmar que a parte autora faleceu, não juntou no processo a competente 

certidão de óbito. 1 - Assim, INTIME-SE a patrona da autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias anexar ao processo a certidão de óbito. 2 – Em 

seguida, retorne o processo CONCLUSO. 3 - CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 27 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000413-43.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO A dívida ativa 

encontra-se regularmente inscrita, consoante se depreende das certidões 

acostadas nos autos, e goza de presunção de certeza e liquidez 

consoante prevê o art. 3° da Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com 

efeito, a legislação de regência dispõe que o despacho inicial importa 

ordem para: a) – citação, b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

despesas processuais, e e) – avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados, inteligência do artigo 7º da LEF. Desse modo, CITE-SE a parte 

devedora na forma requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de 

comunicação, ADVIRTA-SE que o executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – 

Não ocorrendo o pagamento ou oferecimento de garantia da execução 

pelo devedor, tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no 

artigo 835 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública exequente na forma do 

artigo 183, §1º do CPC (remessa dos autos em carga) para que requeira 

providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem manifestação, 

CONCLUSOS. 4 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 5 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000416-95.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000416-95.2020.8.11.0024. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA A dívida ativa 

encontra-se regularmente inscrita, consoante se depreende das certidões 

acostadas nos autos, e goza de presunção de certeza e liquidez 

consoante prevê o art. 3° da Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com 

efeito, a legislação de regência dispõe que o despacho inicial importa 

ordem para: a) – citação, b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

despesas processuais, e e) – avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados, inteligência do artigo 7º da LEF. Desse modo, CITE-SE a parte 

devedora na forma requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de 

comunicação, ADVIRTA-SE que o executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – 

Não ocorrendo o pagamento ou oferecimento de garantia da execução 

pelo devedor, tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no 

artigo 835 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública exequente na forma do 

artigo 183, §1º do CPC (remessa dos autos em carga) para que requeira 

providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem manifestação, 

CONCLUSOS. 4 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 5 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000417-80.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDI WILSON CAETANO (EXECUTADO)

MARLENE CASTANHARI CAETANO (EXECUTADO)

MARCELO CRISTIANO DA SILVA (EXECUTADO)

VIA VERDI-MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DESPACHO A dívida ativa 

encontra-se regularmente inscrita, consoante se depreende das certidões 

acostadas nos autos, e goza de presunção de certeza e liquidez 

consoante prevê o art. 3° da Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Com 

efeito, a legislação de regência dispõe que o despacho inicial importa 

ordem para: a) – citação, b) – penhora, c) – arresto, d) – registro de 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou 

despesas processuais, e e) – avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados, inteligência do artigo 7º da LEF. Desse modo, CITE-SE a parte 

devedora na forma requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora, ex vi do artigo 8º da LEF. No ato de 

comunicação, ADVIRTA-SE que o executado poderá, querendo, oferecer 
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embargos no prazo de 30 (trinta) dias na forma do artigo 16 da LEF. 2 – 

Não ocorrendo o pagamento ou oferecimento de garantia da execução 

pelo devedor, tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no 

artigo 835 do CPC, INTIME-SE a Fazenda Pública exequente na forma do 

artigo 183, §1º do CPC (remessa dos autos em carga) para que requeira 

providências úteis à satisfação do crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. 3 – Em seguida, com ou sem manifestação, 

CONCLUSOS. 4 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 5 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000181-31.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Da análise da peça 

inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou 

ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise da demanda. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 14 

de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000230-72.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO RAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do requerente, através 

do advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia 

ao processo e posteriormente juntar guia e comprovante de pagamento 

aos autos CHAPADA DOS GUIMARÃES, 27 de março de 2020. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0001891-13.2006.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BARUFALDI ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MARIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JAIRO LUIS GRASEL (REQUERIDO)

MARA GRASEL (REQUERIDO)

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO VICENTE NOVACZYK OAB - MT3.391-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do requerente, através 

do advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar cópias do 

Termo de Penhora, Mandado de Averbação e Matrícula do imóvel, para 

instruir a presente Carta Precatória. Bem como, providenciar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo 

a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guia e comprovante de pagamento aos autos 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 27 de março de 2020. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002770-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (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 : 

1002770-30.2019.8.11.0024. AUTOR(A): AURENICE MARIA DE ALMEIDA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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. 29931609) 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 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. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto modalidade de tutela de 

urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois requisitos, a saber “a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Verifica-se, ainda, que a antecipação de tutela pretendida não 

pode ser deferida em razão do caráter alimentar das prestações, o que 

representa irreversibilidade do provimento que se anteciparia. O que é 

vedado pelo § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4 - 

Ressalta-se, ademais, não serem verossímeis, por ora, as alegações 

apresentadas, a considerar que a prova dos requisitos da aposentadoria 

rural por idade está a depender de produção probatória. Assim, 

INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 5 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029358-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDELCI NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA NEVES DE OLIVEIRA (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 SENTENÇA Processo : 

1029358-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NIDELCI NEVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TEREZA NEVES DE OLIVEIRA Trata-se de ação de interdição 

com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela ajuizada por 

NIDELCI NEVES DE OLIVEIRA em face de TEREZA NEVES DE OLIVEIRA, 

ambas qualificadas no processo. A presente demanda visava a interdição 

da requerida por ser incapaz de não possui o necessário discernimento 

para a prática dos atos da vida civil. Entre um ato e outro, a parte autora 

informou que a requerida faleceu em 02.11.2019 (ID n. 25842383), 

juntando a competente certidão de óbito em anexo e requerendo a 

extinção do processo pela perda do objeto da ação. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. A presente 

ação foi ajuizada visando o reconhecimento da capacidade da interditanda 

(requerida) com a consequente concessão da curatela definitiva pelo 

juízo. A parte requerente informou e comprovou o óbito de sua genitora, 

ora requerida. Partindo dessa premissa, vê-se que o processo em tela não 

se revela mais útil, perdendo seu objeto diante da realização do evento em 

tela. À vista dessa circunstância, deve o processo ser extinto por 

ausência de interesse processual. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais correspondentes a 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, (art. 85, §2º do CPC), contudo, 

condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que beneficiária da justiça gratuita. Sem incidência de honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 26 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000024-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES VIEIRA 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 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000024-92.2019.8.11.0024. REQUERENTE: MARILUCI FERNANDES DA 

CRUZ REQUERIDO: ERNANDES VIEIRA DOS SANTOS Trata-se de ação de 

interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

ajuizada por MARILUCI FERNANDES DA CRUZ em face de ERNANDES 

VIEIRA DOS SANTOS, ambos qualificados no processo. A presente 

demanda visava a interdição do requerido que se encontrava há longa 

data internado na UTI de hospital em Cuiabá, em estado grave de saúde, 

estando temporariamente sem discernimento para a prática dos atos da 

vida civil. Entre um ato e outro, a parte autora informou que o requerido 

faleceu em 02.03.2019 (ID n. 22354855), juntando a competente certidão 

de óbito em anexo. Intimado, o MPE pugnou pela extinção do processo sem 

resolução do mérito ante à perda do objeto da ação (ID n. 29539948). O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

Decide-se. A presente ação foi ajuizada visando o reconhecimento da 

incapacidade do interditando (requerido) com a consequente concessão 

da curatela definitiva pelo juízo. A parte requerente informou e comprovou 

o óbito de seu companheiro, ora requerido. Partindo dessa premissa, 

vê-se que o processo em tela não se revela mais útil, perdendo seu objeto 

diante da realização do evento em tela. À vista dessa circunstância, deve 

o processo ser extinto por ausência de interesse processual. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais 

correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que é beneficiária da justiça 

gratuita. Sem incidência de honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-95.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DAVID (AUTOR(A))

FLAVIA LUCIA DAVID (AUTOR(A))

LUCILEICKA DA SILVA DAVID (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000470-95.2019.8.11.0024. AUTOR(A): LUCILEICKA DA SILVA DAVID, 

FLAVIA LUCIA DAVID, ANDREIA DAVID REU: SEGURADORA LÍDER I - 

Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT proposta por 

LUCILEICKA DA SILVA DAVID, FLAVIA LUCIA DAVID e ANDREIA DAVID 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, todos qualificados nos autos, visando o recebimento de 

indenização em razão do óbito de Antônio José de Almeida David, vítima 

de acidente de trânsito, ocorrido em 09/02/2018. Requer a condenação da 

ré ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a 

título de indenização securitária, além de custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 19466699), determinando a citação da parte ré. Realizada audiência, 

não houve conciliação entre as partes (id. 22339010). Regularmente 

citada, a ré apresentou contestação (fls. 107/113), aduzindo, 

preliminarmente, a necessidade de retificação do valor da causa. No mais, 

defende que, na eventualidade de condenação, sejam observados os 

índices de juros e correção monetária legais. Réplica à contestação no id. 

23842123. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso II, do CPC. De início, verifica-se que a parte demandada 

aduz a preliminar de necessidade de adequação do valor da causa, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 105 de 375



fundamentando que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

13.500,00, mas que a pretensão se referia à sequela de apenas um 

membro, cuja indenização é em patamar inferior. Em que pese o 

fundamento adotado, verifica-se que se trata de pretensão de 

recebimento de indenização pela morte do segurado, hipótese que prevê o 

pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00. Logo, o valor 

atribuído à causa encontra consonância com o pleito formulado, de modo 

que este Juízo REJEITA a preliminar em questão. Não havendo outras 

preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Sem 

delongas, para o recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: I) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II) o resultado morte; e III) o nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a morte. Nesse contexto, denota-se que o preenchimento 

dos supramencionados requisitos restaram devidamente comprovados, 

mormente pelos documentos acostados à inicial, pelos quais se depreende 

que, no dia 09/02/2018, o Sr. Antônio José de Almeida David faleceu, em 

decorrência de acidente automobilístico. Ainda, encontram-se nos autos 

documentos dando conta de que os autores seria a viúva/filhos do 

falecido e que não haveriam outros herdeiros. Dessa feita, a parte autora 

se desincumbiu de seu ônus, ou seja, comprovou a condição de herdeiros 

do “de cujus”. Já a seguradora não demonstrou qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo ao direito invocado pela parte autora, na forma do 

art. 373, inciso II, do CPC. Assim, a parte autora 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 [...]”. Depois, o disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente, senão 

vejamos: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido 

no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por 

invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de invalidez permanente;” À vista de tais fatos, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) a título de indenização advinda de Seguro 

DPVAT, que deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, 

nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.194/74. CONDENA-SE a seguradora ré 

ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários 

advocatícios, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 26 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLODOALDO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001251-20.2019.8.11.0024. AUTOR(A): JOSE CLODOALDO BARRETO 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação anulatória ajuizada por JOSE CLODOALDO BARRETO em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

ambos qualificados na inicial. A decisão de ID n. 28265700 indeferiu a 

gratuidade da justiça, determinando a intimação do autor para recolher as 

custas processuais. A certidão de ID n. 30383149 noticiou o decurso do 

prazo para o requerente comprovar o recolhimento das custas 

processuais. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Compulsando os autos, extrai-se que o 

processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais, mesmo devidamente 

intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, 

IV, do CPC). Aliás, não há falar em necessidade de intimação pessoal da 

parte autora nesses casos. Ante a patente inércia da parte autora de 

promover o recolhimento das custas, a extinção anômala é medida que ora 

se impõe, nos moldes dos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL – 

COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 257 

DO CPC – PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para a complementação das despesas 

processuais quando formada a relação processual com a citação, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, bastando para a 

regularidade processual a intimação pelo diário oficial do respectivo 

advogado. 2. Precedentes: EREsp 264.895/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, julgado em 19.12.2001, DJ 15.4.2002, p. 156 e REsp 

531.293/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

14.12.2004, DJ 28.2.2005, p. 282. Agravo regimental provido. (STJ - Ag Rg 

no Resp 1149509/MG – T2 Segunda Turma – Rel. Min. Humberto Martins. 

Julgado em 18/05/10) (negrito nosso)”. “AGRAVO REGIMENTAL - 

RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS - INTIMAÇÃO PESSOAL 

- DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA 

AMPLAMENTE DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR - PRECLUSÃO - 

RECURSO IMPROVIDO. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

o pagamento de custas e consequente extinção do feito (art. 257 do CPC). 

Já resolvida a questão alegada pela parte, discutida em agravo de 

instrumento anteriormente interposto junto a esta Corte, operou-se a 

preclusão, não havendo mais espaço para rediscussão da matéria. (TJMT 

- AgR, 108240/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012) (negrito nosso)”. III - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das despesas, custas e de honorários 

advocatícios correspondentes a 10. % (dez por cento) sobre o valor da 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 25 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000739-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ELENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000739-71.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITA ELENIR DA SILVA 

REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP I – Relatório Trata-se de ação 

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

ajuizada por BENEDITA ELENIR DA SILVA em face de HORING & CIA 

LTDA, ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que seu nome 

fora negativado pela empresa requerida, sem que houvesse qualquer 

relação jurídica/comercial entre as partes. Requer, portanto, a inversão do 

ônus da prova e, a título de tutela antecipada, pugna pela baixa da 

restrição de crédito. No mérito, requer a declaração de inexistência de 

débito, além de que seja condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais. Com a inicial, juntou documentos. A inicial foi recebida no id. 

14730296, ocasião em que fora deferida a tutela antecipada requerida. 

Tentada a conciliação, restou inexitosa (id. 25854993). Devidamente 

citada, a ré apresentou resposta (id. 26245945), alegando a legitimidade 
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do débito, uma vez que a parte autora teria realizado a compra de 

confecções da empresa ré, por meio de um representante comercial. 

Dessa forma, sustenta a legitimidade da negativação e a inexistência de 

danos morais. A réplica à contestação é vista no id. 26571732. O 

processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas 

no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. A parte autora é consumidora por equiparação, conforme 

disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. 

Destarte, vale o registro de que o desate da questão passa, 

primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode 

ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, 

significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que não contratou 

com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a parte 

demandada) e que deriva da elementar regra probatória “negativa non 

sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se exigir da parte 

demandante prova de fatos negativos, principalmente quando se tratar de 

hipótese em que a parte nega a existência do fato legitimador da situação 

contra a qual se insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo 

puro, incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas de que a 

inscrição nos órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da 

dívida em comento, o que não fez. Afinal, não trouxe aos autos qualquer 

documento referente à suposta compra de confecções realizada pela 

parte autora, seja comprovante do pedido ou mesmo os documentos 

cadastrais da parte autora. Logo, uma vez não comprovada a contratação 

do serviço, a negativação em comento fora indevida. A propósito dos 

danos morais, como se vê no caso judicializado, restando provada a 

negativação indevida, como ocorrera em relação à parte autora, o evento 

moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de 

indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A causação de dano moral 

independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à 

indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a 

responsabilização do ofensor origina do só fato da violação do neminem 

laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da 

verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova 

do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 

1999, pág. 722). No que atine ao quantum a ser indenizado, este Juízo 

entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em 

consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além 

dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Sendo assim, reputa-se como sendo razoável o montante 

equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes nesta data. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, razão pela qual CONFIRMA a tutela antecipada deferida e 

DECLARA a inexistência do débito em discussão no presente feito. Ainda, 

CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.195,00 (cinco mil cento e noventa e cinco reais) em favor 

da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

prolação da sentença. Por fim, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa 

(art. 85, §2º do CPC), corrigido na presente sentença. No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 26 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-77.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEDRO TESSARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000068-77.2020.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: IVO PEDRO TESSARO Trata-se de ação de busca e 

apreensão na qual, realizados alguns atos processuais, a parte 

requerente manifestou nos autos requerendo a desistência da demanda. 

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja pedido de desentranhamento de 

documentos, desde já este Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida 

a sua entrega ao procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. 

Custas pela parte requerente. Sem incidência de honorários. EXPEÇA-SE o 

necessário. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as 

baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 

27 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001014-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE APARECIDA BEZERRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001014-20.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: MARIANE APARECIDA 

BEZERRA DA SILVA EXECUTADO: ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA Trata 

de cumprimento de sentença ajuizada por VALENTHYNA NAYARA DA 

SILVA ARRUDA representada por sua genitora MARIANE APARECIDA 

BEZERRA DA SILVA, em face de ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA, 

ambos qualificados na inicial. Compulsando os autos, verifica-se que a 

Defensoria Pública se manifestou no ID n. 25893253 informando que o 

autor não compareceu àquele núcleo e a tentativa de contato por meio 

telefônico restou inexistosa. Para tanto, diante da impossibilidade da 

intimação pessoal da exequente, pugna pela suspensão do feito pelo 

prazo de 06 (seis) meses para que a assistida (exequente) compareça ao 

Núcleo da Defensoria. O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela, verifica-se que a parte 

autora deixou de promover as diligências que lhe competiam, não obstante 

as tentativas de intimação para tanto, de modo que o processo deve ser 

extinto por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Além disso, não manteve 

seu telefone e endereço atualizados no presente processo nem na 

Defensoria Pública, conforme noticiado. Ante o exposto, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais, contudo, tal condenação 

ficará suspensa por força do artigo 98,§ 3º do CPC, ante a gratuidade 

concedida pelo juízo. Ciência ao MPE. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. Chapada 

dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002519-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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ELAINE CASO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002519-12.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELAINE CASO Trata-se de ação de execução ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de ELAINE CASO CALDAS, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Realizados alguns atos, 

foi realizada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo as partes a homologação do acordo e a suspensão do feito 

até a data prevista para o seu efetivo cumprimento. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em 

análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença foi 

firmada em observância à validade do negócio jurídico, não havendo 

indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na avença 

estabelecida, razão pela qual a medida que se impõe é a sua homologação 

judicial, inteligência do art. 104 do Código Civil. 1 – Forte em tais 

fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes (ID n. 28606750) para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b, e expressa do art. 922, 

ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a 

fim de que a devedora efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio 

no artigo 922 do Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, 

não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso 

modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal 

fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução, nos termos do 

parágrafo único do artigo 922 do CPC. Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento 

da avença. 3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da demanda com as baixas e anotações 

necessárias. 4 – As partes estão dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 5 – Cada 

parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. 6 – 

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 

2020. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000804-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA ALVES DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000804-32.2019.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DE 

PAULA REQUERIDO: KAROLINA ALVES DE PAULA Trata de ação de 

guarda com pedido liminar ajuizada por MARIA DAS DORES DE PAULA 

representada por sua genitora MARIANE APARECIDA BEZERRA DA 

SILVA, em face de KAROLINA ALVES DE PAULA, ambos qualificadas na 

inicial. Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública se 

manifestou no ID n. 25861723 informando que a autora não compareceu 

àquele núcleo e a tentativa de contato por meio telefônico restou 

inexistosa. Para tanto, diante da impossibilidade da intimação pessoal da 

autora, pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses para 

que a assistida (requerente) compareça ao Núcleo da Defensoria. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela, verifica-se que a parte autora deixou de 

promover as diligências que lhe competiam, não obstante as tentativas de 

intimação para tanto, de modo que o processo deve ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Além disso, não manteve seu telefone e endereço 

atualizados no presente processo nem na Defensoria Pública, conforme 

noticiado. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais, contudo, tal condenação ficará suspensa por força do artigo 

98,§ 3º do CPC, ante a gratuidade concedida pelo juízo. Ciência ao MPE. 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002647-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIA FERNANDES RESSATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002647-32.2019.8.11.0024. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADELICIA 

FERNANDES RESSATO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERENCIA INSS 

CPA - CUIABÁ/MT Trata-se de aposentadoria rural por idade ajuizada por 

ADELICIA FERNANDES RISSATO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados no processo. Antes mesmo 

do recebimento da inicial, a parte autora pugnou pela desistência do feito, 

informando que irá ajuizar ação idêntica perante a Justiça Federal (ID n. 

30285448). O processo veio concluso. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a desistência é ato 

potestativo da parte autora, é de ser acolhido o pedido em questão. Posto 

isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. CONDENA-SE a parte autora ao 

pagamento das custas processuais no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspensas, uma vez que 

este juízo CONCEDE neste ato a gratuidade pleiteada, nos termos do artigo 

98 do CPC, pela comprovação dos pressupostos legais. Sem incidência de 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 26 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-89.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA CRISTA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 10 dias, informar o 

endereço atualizado da parte promovida a fim de designar nova audiência 

de conciliação, sob pena de arquivamento dos autos. Chapada dos 

Guimarães-MT, 27 de março de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-13.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TOMIO MIZOGUTI UEMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA BERTANI OAB - MT0007828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010412-13.2011.8.11.0024 REQUERENTE: TOMIO 

MIZOGUTI UEMURA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Indefiro o pedido 

de id 30562304, em razão do levantamento em 21/8/2014, conforme 

certidão de id. 30055878. Intime-se o solicitante, e após, ao arquivo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-81.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000555-81.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ALINE 

CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-58.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA DOS SANTOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8009999-58.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: LEOCADIA DOS 

SANTOS ALMEIDA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Certifique-se a existência de valores depositados nos presentes autos e, 

expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do executado, 

uma vez que o exequente reconheceu o excesso de execução na petição 

de id. 12479819. Após, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-58.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA DOS SANTOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)8009999-58.2015.8.11.0024 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Em atenção ao último despacho, 

certifico que consta vinculado aos presentes autos o valor de R$ 494,59 

(quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) 

atualizado até hoje. Certifico mais que em 16/05/2018 a parte executada 

Banco do Brasil fora intimada a fornecer os dados bancários para 

expedição de alvará de levantamento em seu favor, porém deixou de 

informar. Dessa forma, a fim de cumprir a determinação retro, intimo a 

parte executada para fornecer os dados bancários e o CPF do 

beneficiário para expedição de alvará de levantamento, no prazo de 5 

dias. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de março de 2020. Luciana Marques 

Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 27 de março de 2020. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO MEDEIROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de março de 2020. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOHANN FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS PESSOA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000919-35.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOHANN 

FERREIRA DE LIMA REU: GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS PESSOA 

Vistos. DEFIRO o pedido inserto no petitório de id. 20918008, para 

determinar, via sistemas BACEN-JUD e INFOJUD, a consulta de novo 

endereço da parte requerida. Com a vinda do resultado da diligência, 

INTIME-SE a parte autora 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001690-76.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. C. (EXEQUENTE)

K. L. C. C. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, - Colíder – MT Telefone: 66 3541-1285 E-mail: 

co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório 

Manifestação 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) nos autos, 

impulsione e requeira o que entender de direito sob pena de extinção. 

COLÍDER, 27 de março de 2020 . Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000191-91.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARTA 

LUIZA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em 

vista o disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-la, no prazo legal. 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: 1001269-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001269-23.2018.8.11.0009. AUTOR(A): EMILIA DE 

OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se 

que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou 

em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à 

contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOHANN FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS PESSOA (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de, nos termos 

do despacho de id. 28469445, manifestar-se em 05 (cinco) dias, acerca 

dos documentos de ids. 30732280 e 30637253. Colider/MT, 27/03/2020 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000660-69.2020.8.11.0009

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:

CLEONICE MARIA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000660-69.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: CLEONICE MARIA GOMES 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: 1000662-39.2020.8.11.0009

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:

CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000662-39.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: CONSTRURF INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES LTDA - EPP 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001489-84.2019.8.11.0009

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:
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SONIA MARIA CANO BIRCHES (REU)

INVEST INCORPORACOES LTDA (REU)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (REU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, - Colíder – MT Telefone: 66 3541-1285 E-mail: 

co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório 

Manifestação de certidão de Oficial de Justiça Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão do oficial de justiça de Id. 27799422 e 

certidão Id. 30760602. COLÍDER, 27 de março de 2020. Eriton Andrade da 

Silva Gestor Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000645-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY CARRETERO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000645-03.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: WESLEY CARRETERO 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: 1000647-70.2020.8.11.0009

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:

A GONCALVES PAGLIOCO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000647-70.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: A GONCALVES PAGLIOCO - 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: 1000655-47.2020.8.11.0009

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:

ALEXANDRO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000655-47.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ALEXANDRO DE ALMEIDA RIBEIRO 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: 1000649-40.2020.8.11.0009

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:

ADMILSON ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000649-40.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ADMILSON ALVES TEIXEIRA 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: 1000651-10.2020.8.11.0009

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:

CICERO APARECIDO DOS SANTOS SARTORI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000651-10.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: CICERO APARECIDO DOS SANTOS SARTORI 

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 
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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: 1000653-77.2020.8.11.0009

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:

CIRIO ANTONIO CHAVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000653-77.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: CIRIO ANTONIO CHAVES 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: 1000629-49.2020.8.11.0009

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:

RAIMUNDO ZANON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000629-49.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: RAIMUNDO ZANON 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: 1000634-71.2020.8.11.0009

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:

SALVADOR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000634-71.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: SALVADOR DE SOUZA 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: 1000670-16.2020.8.11.0009

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:

DIRCE ROQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000670-16.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DIRCE ROQUE 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: 1000635-56.2020.8.11.0009

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:

SANDRO ROGERIO PEREGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000635-56.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: SANDRO ROGERIO PEREGO 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: 1000644-18.2020.8.11.0009

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:
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ROSILENE FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000644-18.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: ROSILENE FERREIRA 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: 1000637-26.2020.8.11.0009

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:

T. C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000637-26.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: T. C. DE OLIVEIRA & CIA 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: 1000638-11.2020.8.11.0009

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:

TEILISAN RODRIGUES MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000638-11.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: TEILISAN RODRIGUES MOREIRA 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: 1000643-33.2020.8.11.0009

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:

VILMAR DE SOUZA FREIRE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000643-33.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: VILMAR DE SOUZA FREIRE 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: 1000675-38.2020.8.11.0009

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:

DROGANOSSA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000675-38.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DROGANOSSA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

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: 1000619-05.2020.8.11.0009

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:

MOISES ALVES DE MOURA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000619-05.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MOISES ALVES DE MOURA - 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 
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Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Edital

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA-1ª, 2ª e 3ª publicação c/

intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 1214-02.2012.811.0009 – código: 80253

ESPÉCIE: Ação de Interdição

 -PARTE REQUERENTE: EVA

 MESQUITA ROCHA, Cpf: 48193950178, Rg: 549105 SSP MT

 Filiação: Alfredo Ferreira Rocha e de Isolina Mesquita, data 

de nascimento:

 11/03/1963, brasileiro(a), natural de Pérola-PR, solteiro(a), 

costureira,

 Endereço: Rua Tiradentes N. 655, Bairro: Centro, Cidade: 

Colíder-MT

 

PARTE REQUERIDA/INTERDITADO: ADÃO

 FERREIRA ROCHA, Cpf: 14812417880, Rg: 2467376-5 SSP

 MT Filiação: Alfredo Ferreira Rocha e Almerinda Antônio C. 

Rocha, data de

 nascimento: 11/08/1952, brasileiro(a), natural de Agua do 

Macuco-PR,

 solteiro(a), vigilante, Endereço: Rua Tiradentes Nº 655 Setor 

Oeste, Cidade:

 Colíder-MT

 

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de ação de

 interdição ingressada por Eva Mesquita Rocha, alegando, em 

síntese, a

 incapacidade de seu irmão Adão Ferreira Rocha, para 

exercer os atos da vida

 civil, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de

 fls. 04-20. A inicial fora recebida à fl. 22, sendo nomeada a 

requerente

 curadora provisória do curatelando, até o desfecho da 

presente demanda,

 designando audiência de interrogatório e realização de 

Estudo Social. Aportou

 o relatório de estudo socioeconômico às fls. 30-32. Às fls. 

37-38 realizou-se

 a audiência de interrogatório do curatelando. Realizada 

perícia médica às

 fls. 49-53, atestando a deficiência mental (transtorno mental), 

sendo a

 incapacidade permanente sem possibilidade de reversão ou 

reabilitação. Em

 seguida, á fl. 59 foi assinado o Termo de Compromisso. 

Instado a se

 manifestar, o órgão ministerial pugnou pela procedência da 

ação às fls.

 61-62, e decretação da curatela do requerido, sendo 

nomeada como curadora a

 sua irmã, Eva Mesquita Rocha. Na sequência, a defensoria 

pública á fl. 67

 requereu a procedência dos pleitos formulados na inicial, 

tendo em vista o

 explanado no laudo de fls. 49-53. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A

 curatela é um instituto outrora previsto no Código Civil de 

2002 para que

 seja possibilitada assistência àqueles que não têm 

condições, em regra

 físicas ou mentais, de praticar os atos da vida civil. Todavia, 

os autos

 vieram conclusos para sentença quando já em vigor a Lei 

13.146/2015 -

 Estatuto da Pessoa com Deficiência, que almeja a plena 

inclusão civil de

 pessoas que até então eram consideradas como 

absolutamente e relativamente

 incapazes. A Lei 13.146/2015, no seu artigo 2º, considera 

"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". 

Analisando os documentos

 acostados pela Requerente, é possível constatar, para efeitos 

da nova lei,

 que o interditando se trata de pessoa com esquizofrenia 

paranoide

 irreversível, permanente e incurável. Para fins de curatela, se 

faz

 necessária a avaliação das condições do interditando, nos 

termos do artigo

 2º, § 1º da Lei 13.146/2015: A) Impedimentos nas funções e 

nas estruturas do

 corpo. Infere-se do laudo médico apresentado às fls. 12-20 

que o interditando

 possui histórico de esquizofrenia (CID 10: F20.6), 

apresentando

 comprometimento as faculdades de discernimento, 

afetividade e orientação

 psíquica, necessitando do auxílio de terceiros. B) Fatores 

socioambientais,

 psicológicos e pessoais. É possível extrair do depoimento do 

curatelando

 (fl.39) que este se encontra residindo com a requerente que é 

sua irmã e que

 não sabe se situar em assuntos de conhecimentos gerais, 

bem como necessita de

 medicação para dormir. C) Limitação no desempenho de 

atividades. No laudo

 médico apresentado às fls. 49-53, foi atestado que o 

interditando apresenta

 deficiência mental (transtorno mental), sendo a incapacidade 

permanente sem

 possibilidade de reversão ou reabilitação. D) Restrição de 

participação. Em

 consequência dos déficits cognitivo, o interditando sofre 

restrições de

 participação, estando despreparado para as situações 

cotidianas, que sozinho,

 não saberia como reagir(fl.39). Contudo, não obstante o 

interditando

 apresente deficiência que lhe acarreta impedimentos, 
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limitações e restrições,

 o Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura que a 

deficiência não afeta a

 plena capacidade civil da pessoa, o que consequentemente 

limita o exercício

 da curatela. O artigo 85 da Lei, traz que a "curatela afetará 

somente os atos

 relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial ". 

Assim, tem-se

 que no exercício da curatela o curador representará o 

curatelado apenas nas

 duas situações expostas no artigo supracitado, para todos os 

demais atos da

 vida civil, deverá ser assegurado à pessoa com deficiência o 

direito ao

 exercício de sua capacidade legal. Não obstante, em se 

tornando a requerente

 a curadora do interditado, também lhe cabe zelar por todos 

os direitos desta,

 conforme estabelecido no artigo 8º do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência: "Art.

 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 

pessoa com

 deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à

 saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 

alimentação, à

 habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à 

previdência

 social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à

 cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à 

comunicação, aos

 avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade, à

 convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição

 Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu

 Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantam seu

 bem-estar pessoal, social e econômico". Nestes termos, 

estando demonstrado

 que a curatela do interditando constitui medida protetiva e 

proporcional às

 necessidades e às circunstâncias em que se encontra, deve 

ser decretada sua

 interdição, conferindo-se o encargo de curadora à sua irmã 

por Eva Mesquita

 Rocha. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial com fundamento

 no artigo 84, §§ 1º e 3º e no artigo 85, ambos da Lei 

13.146/2015, bem como

 artigo 1.767, I, do Código Civil, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Adão Ferreira

 Rocha, nos termos do artigo 2º, § 1º, incisos I, II, III e IV da 

Lei

 13.146/2015. Em consequência, nomeio como curadora Eva 

Mesquita Rocha,

 mediante compromisso, a qual representará o interditado em 

todos os atos de

 natureza patrimonial e negocial, nos termos da 

fundamentação. Considerando

 que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

isento-a do

 pagamento de custas e despesas processuais, dadas às 

peculiaridades do

 procedimento. Pelas mesmas razões, isento o requerido. 

Transitada em julgado,

 expeça-se certidão para o competente registro, ressalvando a 

concessão do

 benefício de assistência judiciária, e publiquem-se os editais 

de praxe, nos

 termos do artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. 

Após, devidamente

 CERTIFICADO e cumpridas todas as determinações 

constantes da presente,

 ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

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

 Tribunal Regional Federal, 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.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como

 MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. CIÊNCIA ao 

Ministério e a Defensoria

 Pública. Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2019. Giselda Regina 

Sobreira de

 Oliveira Andrade-Juíza de Direito". E, para que

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

possa alegar

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

lugar de

 costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria

 Suely Herreiro Carvalho Dias,

 digitei. Colíder

 - MT, 28 de fevereiro de 2020. Rosangela

 Block Banazeski.Autorizado(a) pelo Provimento n°

 56/2007-CGJ

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001524-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001524-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLEDER 

ELUIR DOS SANTOS REQUERIDO: CRISTIANE APARECIDA BLANK Vistos, 

etc. 1. Ante o teor do parecer ministerial ao Id. 21510022, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar o que entender de direito. 2. Caso emende a 

inicial, compondo o polo passivo da demanda com o pai registral Rogério 
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de Souza, expeça-se o competente mandado de citação e, também, 

intime-se a equipe multidisciplinar do Juízo para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, emitir parecer conclusivo acerca da existência de elo socioafetivo 

entre a infante e o pai registral. 3. Caso contrário, façam os autos 

conclusos. Às providências. Colíder, Data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000596-59.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000596-59.2020.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

J. SAFRA S.A REQUERIDO: QUEILA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos etc. 1 – 

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que o contrato 

colacionado ao ID 30419141, pertence a pessoa diversa da parte autora, 

ou seja, terceiro completamente estranho aos autos. 2 – Demais disso, 

verifica-se também que não houve a comprovação da mora da parte 

devedora, isto porque, conforme depreende-se do documento anexo ao 

Id. n° 30419142, a tentativa de notificação extrajudicial, não chegou a ser 

recebida, uma vez que o AR constante nos autos, fora devolvido pelo 

motivo ‘MUDOU-SE’’. Em consonância com o entendimento jurisprudencial, 

“É firme a jurisprudência no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor.” (AgRg no AREsp 

520.876/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015). (negritei). 3 - Desta feita, 

considerando que não houve o esgotamento de todas as vias para a 

localização da parte devedora, INTIME-SE novamente a parte autora, para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial sanando as 

irregularidades acima apontadas, bem como comprove a mora da parte 

devedora, ex vi do artigo 321 do CPC, uma vez que a falha apontada é 

sanável. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

a Secretaria e façam-me os autos conclusos. AS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 901-75.2011.811.0009

 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: LOIDES MEDEIROS DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417- A

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados à fl., 

conforme documento anexado com a denominação "CALCULO 

CONDENAÇÃO" - 791393 - observando os dados bancários por indicado 

pela parte exequente e, também, caso sejam de titularidade do causídico 

ou pessoa diversa, observar a existência de poderes específicos em 

procuração.

 3 - INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, 

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

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59017 Nr: 636-39.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO C. P. MARTINS JR. - 

OAB:14.256-A/MT, NEUZA BATISTA DA SILVA - OAB:MT 16598/O, 

REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.480, WEDERSON 

FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CINDY CRISTHIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

MY SHOP BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI OAB - SP326538 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUTO DE LIMA OAB - SP253370 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000978-57.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CINDY CRISTHIANE NUNES 

DA SILVA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, MY SHOP BRASIL 

LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do 

débito pela parte executada, impõe-se a extinção da presente ação em 

face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir 

que a parte executada apresentou comprovante de pagamento. 

Outrossim, instado a se manifestar sobre o documento mencionado 

alhures, a parte exequente se limitou a requerer o levantamento de 

valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

L. R. F. (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANTZ (REQUERENTE)

MARCIA MARIA ROCHEMBACH FRANTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001712-37.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA MARIA 

ROCHEMBACH FRANTZ, ALESSANDRO FRANTZ, L. R. F., J. R. F. 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado na 

forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 

extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada apresentou 

comprovante de pagamento. Outrossim, instado a se manifestar sobre o 

documento mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

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: 1001540-95.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RAMOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001540-95.2019.8.11.0009. REQUERENTE: NEIDE RAMOS PINHEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado na forma 

do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. 

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 

de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

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: 1001961-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA IZIPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001961-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ANA PAULA IZIPATO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado na forma 

do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. 

Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 

de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

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: 1001697-68.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001697-68.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIANA SOUZA MENEZES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado na 

forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 

extinção da presente ação em face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, 
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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. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada apresentou 

comprovante de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o 

documento mencionado alhures, a parte exequente se limitou a requerer o 

levantamento de valores, motivo pelo qual a medida a se impor é a 

extinção do feito. 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 base no art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora 

Judiciária com as providências necessárias para o levantamento do valor 

depositado e vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na 

distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

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: 1002299-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002299-30.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOAQUINA DE OLIVEIRA 

LEITE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 

extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada apresentou 

comprovante de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o 

documento mencionado alhures, a parte exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu o respectivo 

levantamento, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 8010222-22.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010222-22.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARLI SUZETI TIBURCIO DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Relatório 

dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, 

impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 

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. 

Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte executada 

apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instada a se 

manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu o respectivo 

levantamento, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PESSUTTI FRANCA NAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT13008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI (REQUERIDO)

RONALDO DE SOUZA ANUNCIAÇÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001619-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CAMILA PESSUTTI FRANCA 

NAVA REQUERIDO: JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI, RONALDO DE SOUZA 

ANUNCIAÇÃO Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da 

Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do 

débito pela parte executada, impõe-se a extinção da presente ação em 

face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir 

que a parte executada apresentou comprovante de pagamento. 

Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento mencionado 

alhures, a parte exequente manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu o respectivo levantamento, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY DA SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001139-67.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: JHONY DA SILVA E SILVA 

EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte 

executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte 

executada apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instada a 

se manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu o respectivo 

levantamento, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1001597-16.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MARQUES CALDEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001597-16.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ADALBERTO MARQUES 

CALDEIRA FILHO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do 

débito pela parte executada, impõe-se a extinção da presente ação em 

face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir 

que a parte executada apresentou comprovante de pagamento. 

Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento mencionado 

alhures, a parte exequente manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu o respectivo levantamento, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1001596-31.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MARQUES CALDEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001596-31.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ADALBERTO MARQUES 

CALDEIRA FILHO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do 

débito pela parte executada, impõe-se a extinção da presente ação em 

face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir 

que a parte executada apresentou comprovante de pagamento. 

Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento mencionado 

alhures, a parte exequente manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu o respectivo levantamento, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1001549-57.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RODRIGUES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT12379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001549-57.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES REIS 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma 

do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. 
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Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 

de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente manifestou concordância com o 

valor depositado e requereu o respectivo levantamento, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1000275-63.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIDER PALHARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000275-63.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JAVIDER PALHARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da 

Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do 

débito pela parte executada, impõe-se a extinção da presente ação em 

face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir 

que a parte executada apresentou comprovante de pagamento. 

Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento mencionado 

alhures, a parte exequente manifestou concordância com o valor 

depositado e requereu o respectivo levantamento, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002026-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEO MICHELITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - JUIZADO ESPECIAL Processo n.º 1002026-51.2017.8.11.0009. 

Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com a satisfação da obrigação pela 

parte executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da 

quitação da dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir que a 

parte executada apresentou comprovante de pagamento e comprovante 

de cancelamento da fatura objurgada, motivo pelo qual a medida a se 

impor é a extinção do feito. Ressalte-se que, tendo em vista o cumprimento 

da obrigação, os bens ou valores possivelmente constritos devem ser 

desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, 

com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determino o 

desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste processo. 

PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores depositados e não havendo 

requerimentos, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas 

baixas na distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010522-81.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MERCURIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010522-81.2016.8.11.0009. REQUERENTE: GABRIEL MERCURIO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na 

forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 

extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada apresentou 

comprovante de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o 

documento mencionado alhures, a parte exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu o respectivo 

levantamento, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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VERIDIANE ZANELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000083-96.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: VERIDIANE ZANELLA 

EXECUTADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte 

executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte 

executada apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instada a 

se manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu o respectivo 

levantamento, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1001652-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE QUEIROZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001652-35.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CRISTIANNE QUEIROZ 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 

extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada apresentou 

comprovante de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o 

documento mencionado alhures, a parte exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu o respectivo 

levantamento, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1001271-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - MT20949-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001271-27.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LEONILDO FERNANDES 

REQUERIDO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Vistos. Relatório 

dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, 

impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da dívida. 

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. 

Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte executada 

apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instada a se 

manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente 

manifestou concordância com o valor depositado e requereu o respectivo 

levantamento, motivo pelo qual a medida a se impor é a extinção do feito. 

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 base no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por 

ventura constritos neste processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os 

valores depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000901-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAMARGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000901-14.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MIGUEL CAMARGOS DA SILVA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 

38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o 

pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a extinção da 

presente ação em face da quitação da dívida. 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. Analisando os autos com 

vagar é possível inferir que a parte executada apresentou comprovante 

de pagamento. Outrossim, instada a se manifestar sobre o documento 

mencionado alhures, a parte exequente manifestou concordância com o 
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valor depositado e requereu o respectivo levantamento, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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: 1000978-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA MACIEL MARTINS WIMMERS LOUREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000978-23.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FLAVIA CRISTINA MACIEL 

MARTINS WIMMERS LOUREIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte 

executada, impõe-se a extinção da presente ação em face da quitação da 

dívida. 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. Analisando os autos com vagar é possível inferir que a parte 

executada apresentou comprovante de pagamento. Outrossim, instada a 

se manifestar sobre o documento mencionado alhures, a parte exequente 

se limitou a requerer o levantamento de valores, motivo pelo qual a medida 

a se impor é a extinção do feito. 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 base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. PROCEDA a Gestora Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo à parte exequente. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores 

depositados e não havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000453-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SERET DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

SAMANTHA GOLDBERG AUGUSTO OAB - SP311041 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000453-41.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DALVA SERET DE OLIVEIRA 

RODRIGUES EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de 

ação em fase de cumprimento de sentença, tendo como partes as em 

epígrafe. Entre um ato e outro, a parte exequente informou a satisfação da 

obrigação e pugnou pelo levantamento de valores. 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 petitório retro 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 em excesso 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. PROCEDA a Secretaria Judiciária com as providências 

necessárias para o levantamento de valores vinculados ao feito em favor 

da parte exequente. 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

Processo Número: 1000633-23.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CARDOSO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-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$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), 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: 8010444-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIZONI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DA COSTA PINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (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$ 13.977,89 (treze mil, 

novecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove 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 
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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: 8010385-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR ADOLFO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR DA SILVA (EXECUTADO)

A M ASSESSORIA POLITICA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

8010385-02.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: OZAIR ADOLFO BRAGA 

EXECUTADO: ANTENOR DA SILVA, A M ASSESSORIA POLITICA E 

CONSULTORIA AGRICOLA LTDA Vistos. Cuida-se de petição requerendo 

o cumprimento de sentença. De proêmio, assevera-se que, no caso 

presente, devem incidir as consequências que o ordenamento jurídico 

prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta no art. 346 do CPC, que 

determina a dispensa da intimação dos atos processuais àquele que 

deixou de constituir advogado nos autos. É a jurisprudência do C. Superior 

Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA 

AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS 

AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. 

Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da 

intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado 

nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por 

quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em 

que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na 

fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, 

dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à 

sentença. 4. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 

27/09/2011, data da publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). 

Desta feita, aguarda-se, a partir da data da publicação desta decisão, o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

espontaneamente, efetue o pagamento do débito, sendo certo de que, 

caso não efetuado o pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Descabida a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às 

normas da Lei 9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. 

Esclareça-se que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário do 

débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos 

autos, embargos à execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 

525 do CPC). Não efetuado o pagamento voluntário do débito, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para apresentar o cálculo 

atualizado, incluído o valor da multa (10%), e indicar a que termos 

pretende dar seguimento à execução. Consigna-se que eventuais pedidos 

de restrição de bens deverão seguir, preferencialmente, a ordem 

preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de indeferimento do pleito que, 

preterindo a referida gradação legal, não estiver devidamente 

fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001914-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RAMOS WEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE TADIOTTO (EXECUTADO)

LETICIA TADIOTTO SAMPAIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (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$ 4.840,00 (quatro mil e 

oitocentos e quarenta reais), 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: 1000175-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA TAMARA GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (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$ 7.051,18 (sete mil, 

cinquenta e um reais e dezoito 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: 1000890-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS REGINA TARGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANE MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000890-82.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: TAYS REGINA TARGA 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA ZANE MARTINS Vistos. Cuida-se de 

petição requerendo o cumprimento de sentença (id. 16082057). De 

proêmio, assevera-se que, no caso presente, devem incidir as 

consequências que o ordenamento jurídico prevê para o réu revel, dentre 

as quais a disposta no art. 346 do CPC, que determina a dispensa da 

intimação dos atos processuais àquele que deixou de constituir advogado 

nos autos. É a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 
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ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos 

do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos 

atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. 

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em 

título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo 

foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-14.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL TERRA DE OLIVEIRA (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)

 

Vistos em substituição. NORIVAL TERRA DE OLIVEIRA propôs ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a inicial. 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. 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. 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, 26 

de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-16.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLORENTINO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT27556/O 

(ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000779-16.2020.8.11.0046. AUTOR: 

ANTONIO FLORENTINO PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em substituição. ANTÔNIO FLORENTINO PEREIRA propôs 

ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a inicial. 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. 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. 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, 26 

de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001853-42.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/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 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, considerando o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos, intimo as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000130-85.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 para que se manifeste acerca da petição do INSS de id.: 

30326903.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000627-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001036-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S G COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001036-12.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: S G COMERCIO E 

SERVICOS LTDA Vistos. Deixo de analisar tal pleito de reconsideração 

tendo em vista que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal 

hipótese, pois caso contrário, a discussão poderia se estender ad 

eternum. Deste modo, cumpra-se a decisão anteriormente prolatada. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 21 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001453-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR APARECIDO AMADOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001453-62.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: LINDOMAR 

APARECIDO AMADOR Vistos. Trata-se de ação de execução proposta 

pelo Município de Comodoro em face de Lindomar Aparecido Amador. O 

executado efetuou o pagamento do débito, consoante informado pelo 

exequente. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito exauriu seu objeto, diante da quitação do débito. 

Havendo o devedor adimplido o montante exequendo, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e 

a faço com fulcro nos termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC. 

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Sem custas e honorários. P.I. Cumpra-se. Comodoro-MT, 21 de janeiro de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001403-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI LAGE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001403-36.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: DAVI LAGE 

VISTOS. Trata-se de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Municipal contra DAVI LAGE todos devidamente qualificados nos autos. 

Até a presente data não houve citação nos autos. Derradeiramente o 

exequente informou nos autos que houve o adimplemento do débito pelo 

executado. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme extratos 

acostados aos autos verifica-se que houve a quitação integral da dívida 

executada, impondo-se a extinção da ação executiva em face do 

pagamento. Ademais, a própria exequente reconheceu a quitação, 

pugnando pela extinção da demanda. Em face do pagamento do débito em 

questão, desnecessário se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva, consoante previsão insculpida no art. 924, II, CPC, senão 

vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] II - a obrigação for 

satisfeita; Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante 

manifestação apresenta pelo próprio exequente, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

proposta Fazenda Pública Municipal contra DAVI LAGE e a faço com 

escopo no art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC. CONDENO a parte 

executada nos honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da execução nos moldes do art. 83, §13, CPC. CONDENO o 

executado ao pagamento das custas processuais. PROCEDA ao cartório 

distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento com a aplicação do 

Provimento n.º 12/2017, acerca das custas processuais em que fora 

condenado o requerido/executado. Após, com o trânsito em julgado e 

cumpridas às disposições supra, certifique e arquivem-se os autos com 

as baixas de anotação e estilo. P. I.C. Comodoro-MT, 18 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000121-26.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES POMPERMAYER ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000121-26.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: MARIA DE 

LOURDES POMPERMAYER ALMEIDA VISTOS. Trata-se de Execução 

Fiscal interposta pela Fazenda Pública Municipal contra MARIA DE 

LOURDES POMPERMAYER ALMEIDA todos devidamente qualificados nos 

autos. Até a presente data não houve citação nos autos. Derradeiramente 

o exequente informou nos autos que houve o adimplemento do débito pelo 

executado. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme extratos 

acostados aos autos verifica-se que houve a quitação integral da dívida 

executada, impondo-se a extinção da ação executiva em face do 

pagamento. Ademais, a própria exequente reconheceu a quitação, 

pugnando pela extinção da demanda. Em face do pagamento do débito em 

questão, desnecessário se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva, consoante previsão insculpida no art. 924, II, CPC, senão 

vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] II - a obrigação for 

satisfeita; Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante 

manifestação apresenta pelo próprio exequente, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

proposta Fazenda Pública Municipal contra MARIA DE LOURDES 

POMPERMAYER ALMEIDA e a faço com escopo no art. 924, II c/c art. 925 

ambos do CPC. CONDENO a parte executada nos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução nos 

moldes do art. 83, §13, CPC. CONDENO o executado ao pagamento das 

custas processuais. PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de 

Arrecadação e Arquivamento com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, 

acerca das custas processuais em que fora condenado o 

requerido/executado. Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às 

disposições supra, certifique e arquivem-se os autos com as baixas de 

anotação e estilo. P. I.C. Comodoro-MT, 18 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001366-09.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO GOMES SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001366-09.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: ANTONIO 

FRANCISCO GOMES SANTOS VISTOS. Trata-se de Execução Fiscal 

interposta pela Fazenda Pública Municipal contra ANTONIO FRANCISCO 

GOMES SANTOS todos devidamente qualificados nos autos. O executado 

foi citado dos termos da presente demanda. Derradeiramente o exequente 

informou nos autos que houve o adimplemento do débito pelo executado. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Conforme extratos acostados aos 

autos verifica-se que houve a quitação integral da dívida executada, 

impondo-se a extinção da ação executiva em face do pagamento. 

Ademais, a própria exequente reconheceu a quitação, pugnando pela 

extinção da demanda. Em face do pagamento do débito em questão, 

desnecessário se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva, consoante previsão insculpida no art. 924, II, CPC, senão 

vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] II - a obrigação for 

satisfeita; Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante 

manifestação apresenta pelo próprio exequente, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

proposta Fazenda Pública Municipal contra ANTONIO FRANCISCO GOMES 

SANTOS e a faço com escopo no art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC. 
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CONDENO a parte executada nos honorários de sucumbência que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da execução nos moldes do art. 83, §13, 

CPC. CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais. 

PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento 

com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, acerca das custas 

processuais em que fora condenado o requerido/executado. Após, com o 

trânsito em julgado e cumpridas às disposições supra, certifique e 

arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo. P. I.C. 

Comodoro-MT, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001466-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PUBLIO VILAS BOAS NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001466-61.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: PUBLIO VILAS 

BOAS NETO Vistos. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE COMODORO em desfavor de PEDRITO DE SOUZA ÁVILA. 

Manifestação da exequente pugnando pela desistência da ação, ante a 

duplicidade de ação distribuída, ID 22742341. É o breve relato. Fundamento 

e decido. A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente 

processual, que possibilita a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, até a prolação da sentença. Assim, nos termos dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 19 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001365-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001365-24.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: ANTONIO 

MACHADO VISTOS. Trata-se de Execução Fiscal interposta pela Fazenda 

Pública Municipal contra ANTONIO MACHADO todos devidamente 

qualificados nos autos. Houve tentativa de citação pessoal do devedor, 

ocasião em que fora noticiado nos autos o óbito deste. Derradeiramente, o 

exequente requereu a suspensão do feito em virtude de parcelamento 

celebrado. É o breve relato. Fundamento e decido. A ação deve ser 

extinta. Nos termos da Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) 

até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de 

erro material ou formal, vedada à modificação do sujeito passivo da 

execução. Ocorre que aqui não se está diante da verificação de qualquer 

erro material ou formal na emissão da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas 

sim de falta de atualização dos cadastros do ente público. Com efeito, a 

pessoa física em face da qual foi proposta a demanda executiva fiscal já 

havia falecido em momento bastante anterior à propositura e também 

anterior em relação à própria emissão da CDA: o óbito se deu em 

17/12/2010 (ID. 17822814), a CDA foi emitida em 14/08/2018 (ID. 

16904846) e a execução fiscal foi ajuizada em 06/12/2018, ou seja, cerca 

de 8 (oito) anos após o óbito do contribuinte. Embora realmente seja dever 

do contribuinte manter atualizados os cadastros junto aos órgãos 

públicos, a omissão em realizar tal conduta não é suficiente para tornar 

válida a CDA emitida em face de pessoa falecida. Nesse sentido é a 

jurisprudência do STJ, com julgamento sob o regime do art. 543-C do 

CPC/73: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

(CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA 

INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. 

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução 

(Súmula 392/STJ). 2. É que: \"Quando haja equívocos no próprio 

lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração 

de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com 

aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento 

anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja 

revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se 

ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de 

modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de 

dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz 

os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do 

lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente 

substituir-se a CDA.\" (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid 

Schroder Sliwka, in \"Direito Processual Tributário: Processo 

Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da 

Jurisprudência\", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 

205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do 

CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido 

pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos 

autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a 

rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, 

como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial 

desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). O atual 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que 

somente é possível o redirecionamento da execução ao espólio/sucessão 

caso o óbito tenha ocorrido após a citação do executado, com a devida 

angularização da relação processual. Ainda, em caso de devedor falecido 

antes da propositura da execução fiscal: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO 

CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO 

CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a 

alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma 

vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de 

maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com 

o que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de 

origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): \"O 

redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor 

apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução 

fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder 

pelos créditos tributários\". 3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já 

se manifestou no sentido de que é possível que a \"ação originalmente 

proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao 

espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem 

a necessidade de substituição da CDA\" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. 

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4. In casu, todavia, 

conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela 

Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, 

contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos 

tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio. 5. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, 

o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: \"Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida.\" 6. Cumpre ressaltar que a referida 

orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea \"a\" 

do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 

1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 

2.6.2010. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, 

não provido. (REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o crédito tributário, por ofensa aos artigos 142 e 

203 do Código Tributário Nacional, e extinta a execução fiscal, com 

fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

despesas, por for força dos art. 3º, I, Lei Mato-grossense n.º 7.603/01. 
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Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, CPC). Ficam 

levantadas eventuais penhoras, liberando-se desde logo os respectivos 

depositários. Com o trânsito em julgado, a exequente deverá proceder à 

baixa junto aos cadastros pertinentes na forma do art. 33 da Lei n.º 

6.830/1980. Com o trânsito em julgado, arquivem os autos. P. I. C. 

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001399-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE JONK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001399-96.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: DANIELE JONK 

VISTOS. Trata-se de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Municipal contra DANIELE JONK todos devidamente qualificados nos 

autos. A citação do executado foi efetuada nos autos. Derradeiramente o 

exequente informou nos autos que houve o adimplemento do débito pelo 

executado. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme extratos 

acostados aos autos verifica-se que houve a quitação integral da dívida 

executada, impondo-se a extinção da ação executiva em face do 

pagamento. Ademais, a própria exequente reconheceu a quitação, 

pugnando pela extinção da demanda. Em face do pagamento do débito em 

questão, desnecessário se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva, consoante previsão insculpida no art. 924, II, CPC, senão 

vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] II - a obrigação for 

satisfeita; Portanto, havendo o devedor adimplido a obrigação, consoante 

manifestação apresenta pelo próprio exequente, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução 

proposta Fazenda Pública Municipal contra DANIELE JONK e a faço com 

escopo no art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC. CONDENO a parte 

executada nos honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da execução nos moldes do art. 83, §13, CPC. CONDENO o 

executado ao pagamento das custas processuais. PROCEDA ao cartório 

distribuidor/Central de Arrecadação e Arquivamento com a aplicação do 

Provimento n.º 12/2017, acerca das custas processuais em que fora 

condenado o requerido/executado. Após, com o trânsito em julgado e 

cumpridas às disposições supra, certifique e arquivem-se os autos com 

as baixas de anotação e estilo. P. I.C. Comodoro-MT, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001481-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RODRIGUES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001481-30.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: OSMAR 

RODRIGUES DE LIMA VISTOS. Trata-se de Execução Fiscal interposta pela 

Fazenda Pública Municipal contra OSMAR RODRIGUES DE LIMA todos 

devidamente qualificados nos autos. Até a presente data não houve 

citação nos autos. Derradeiramente o exequente informou nos autos que 

houve o adimplemento do débito pelo executado. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conforme extratos acostados aos autos verifica-se 

que houve a quitação integral da dívida executada, impondo-se a extinção 

da ação executiva em face do pagamento. Ademais, a própria exequente 

reconheceu a quitação, pugnando pela extinção da demanda. Em face do 

pagamento do débito em questão, desnecessário se torna a continuidade 

da prestação jurisdicional executiva, consoante previsão insculpida no art. 

924, II, CPC, senão vejamos: Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...] 

II - a obrigação for satisfeita; Portanto, havendo o devedor adimplido a 

obrigação, consoante manifestação apresenta pelo próprio exequente, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Isto posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução proposta Fazenda Pública Municipal contra OSMAR 

RODRIGUES DE LIMA e a faço com escopo no art. 924, II c/c art. 925 

ambos do CPC. CONDENO a parte executada nos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução nos 

moldes do art. 83, §13, CPC. CONDENO o executado ao pagamento das 

custas processuais. PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de 

Arrecadação e Arquivamento com a aplicação do Provimento n.º 12/2017, 

acerca das custas processuais em que fora condenado o 

requerido/executado. Após, com o trânsito em julgado e cumpridas às 

disposições supra, certifique e arquivem-se os autos com as baixas de 

anotação e estilo. P. I.C. Comodoro-MT, 26 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-11.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARBOZA DE LIMA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000898-11.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MAURO BARBOZA DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Diante do falecimento da parte autora, o feito deve ser 

suspenso no estado em que se encontra sem que seja retomado o 

julgamento a teor do que dispõe o art. 689, CPC, para que seja promovida 

a devida habilitação dos sucessores. Para tanto, suspendo o presente 

feito nos termos do art. 689, CPC pelo prazo de 30 (trinta) dias para o fim 

de que seja regularizado o polo ativo da presente demanda. Desta feita, 

intimem-se os herdeiros da parte autora/exequente, para que manifestem 

interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação 

no prazo acima assinalado, devendo apresentar instrumento de 

procuração de seu mandatário conforme manifestação do INSS. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVONICE DA SILVA PIEDADE (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001284-75.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): IVONICE DA SILVA PIEDADE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

proposta por IVONICE DA SILVA PIEDADE m face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Sustentou em apertada síntese que a parte autora 

se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de exercer 

atividades laborais. Requer que seja concedido em sede de tutela de 

urgência o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor e 

no mérito a procedência dos pedidos pleiteados na exordial. Juntou 

documentos. A tutela de urgência foi indeferida em id. 16612167. A 

contestação foi apresentada nos autos. O requerido alegou ausência de 

incapacidade, bem como que o segurado deveria ter retornado ao regime 

antes do cometimento da moléstia. Impugnação à contestação. Decisão de 

saneamento e organização do processo em ID. 19055362. Laudo pericial 

em id. 28127320. A parte autora manifestou pela procedência dos pedidos 

contidos na exordial, já a parte requerida em nada se manifestou. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. O pedido é improcedente. Para a concessão dos benefícios 

almejados, deve haver a observância dos respectivos requisitos legais. 

Quanto ao auxílio-doença, deve-se comprovar, cumulativamente, a 

qualidade de segurado, a carência, quando exigida e a incapacidade para 

o trabalho ou para atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91. Já a 

aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e definitiva e a 

impossibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta 

subsistência (art. 42, caput, da citada lei). A perita subscritora do laudo 

pericial concluiu que a segurada: possui Trombose venosa crônica em 

femoral comum e mioma uterino. I82.8/D25. Março/2018; que a 

incapacidade se deu em Março/2018. Ainda existe incapacidade. Através 
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de exames; [...] que a Paciente está em tratamento de trombose venosa 

profunda, aguardando cirurgia para mioma uterino de grande volume; 

aguarda avaliação com vascular para poder passar pelo procedimento de 

histerectomia. Tais patologias causam dor e limitação devido edema de 

membro inferior; que a incapacidade é Temporária. Total. [grifos nossos]. 

Contudo, deveria a autora demonstrar que a doença ou lesão é posterior à 

filiação ao RGPS. O art. 42, §2º, da Lei 8.213/1991, exige que a doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Segundo o conjunto probatório 

apresentado, constata-se que não há provas de que a doença progrediu 

ou se agravou após a sua filiação ao RGPS. Note-se que a autora é filiada 

do RGPS somente a partir de março de 2018, de modo que não se pode 

presumir que a doença foi posterior. Portanto, conclui-se que a autora, à 

época de seu ingresso no RGPS, já era portadora da enfermidade que a 

acomete, não preenchendo os requisitos necessários para a concessão 

dos benefícios pleiteados na inicial. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Condeno a autora ao reembolso de eventuais 

despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% do valor da causa, observado o deferimento da assistência 

judiciária gratuita. Requisite-se o pagamento dos honorários da perita 

médica. Após, com o trânsito em julgado, arquivem os autos. P. I. C. 

Comodoro-MT, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000673-88.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000673-88.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: BERENICE MAMAINDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum interposta por BERENICE 

MAMAINDE contra BANCO BRADESCO S.A todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, indígena, 

aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo descontos 

indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o empréstimo 

consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo desta inicial, 

foi o contrato de nº 0123257186039 do BANCO BRADESCO S.A, cujo 

valor do empréstimo é de R$ 7.000,00, o desconto mensal no benefício da 

parte Autora foi de R$ 217,16 com um total de 60 parcelas. Foram 

efetuados descontos no período de 05/2014 até 04/2015, totalizando o 

montante de R$ 2.605,92. Requereu a condenação do requerido a 

ressarcir ao autor os danos morais e materiais. A contestação foi 

apresentada nos autos, ocasião em que o requerido alegou preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda; preliminar de conexão, sob o argumento de que a 

parte autora ajuizou outras demandas discutindo o mesmo contrato em 

questão e preliminar de ausência de requerimento administrativo. No mérito 

aduziu que a parte autora por livre e espontânea vontade celebrou o 

contrato em questão, não havendo que se falar em dano indenizável. A 

audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, a parte autora 

apresentou impugnação nos autos, tendo argumentado que a requerida 

não apresentou qualquer contrato entabulado entre as partes. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. Da alegação de conexão: rejeito a preliminar em questão, 

tendo em vista que tratam-se de contratos diferentes. Portanto, rejeito a 

preliminar em questão. Da ausência de prévio requerimento administrativo 

e ausência de pretensão resistida: rejeito a preliminar em questão, 

porquanto inexiste necessidade do esgotamento das vias administrativas 

para acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, CRFB. Da 

prejudicial de mérito – prescrição. A prejudicial em questão não merece 

ser acolhida, considerando que no caso em comento aplica-se a teoria da 

“actio nata”, ou seja, o prazo prescricional é contado a partir do 

conhecimento do dano. Conforme se depreende da jurisprudência 

sedimentada do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRICÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, em 

harmonia com a orientação do STJ, concluiu que, no caso em exame, o 

qual visa indenização por suposta má prestação de serviço. o prazo 

prescricional é o do art. 27 do CDC, e começou a correr a partir da 

violação do direito material. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 602.851/SC, ReI. Ministro MARCO AURÉLIO BElLlZZE, TERCEIRA 

TURMA, j. 16/12/2014, DJe 02102/2015). Grifo nosso. A parte autora alega 

que, ao perceber que o seu beneficio previdenciário estava cada vez 

menor, dirigiu-se até a agência do INSS e recebeu a informação de que 

haviam empréstimos bancários em seu nome, conforme extrato em anexo. 

Além disso, a requerente é pessoa de parcas instruções, idosa e 

analfabeta, sendo crível, a meu ver, que não tenha constatado os 

descontos mensais desde o início do contrato, até por conta dos módicos 

valores das parcelas. Diante disso, considerando que as ações foram 

propostas no dia 11/04/2019, resta afastada por completo a alegada 

prescrição, porquanto o termo inicial da contagem do prazo quinquenal 

somente teve início a partir do dia do conhecimento do dano e sua autoria, 

ou seja, a partir da data do extrato retirado no INSS em fevereiro de 2019. 

Posto isto, rechaço a prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito a matéria 

em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir 

outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Apesar 

do exposto pelo autor, todavia não há como acolher-se suas razões. 

Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo bancário 

com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam descontadas 

em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor. Portanto, o 

vínculo contratual existente entre as partes, foi devidamente comprovado 

pela ré, pelos documentos acostados na contestação. As provas 

existentes nos autos afastam eventuais verossimilhanças das alegações 

do autor. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o requerido 

apenas vem descontando do benefício previdenciário os valores 

efetivamente devidos, em decorrência dos contratos de empréstimos. O 

Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 42, parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

(destaquei). Evidente que a requerida não vem cobrando qualquer valor 

indevido e, assim, o autor não faz jus à repetição do indébito em dobro. 

Sequer teria direito ao reembolso de valores, posto que não cobrados 

erroneamente. Em consequência, danos morais não são devidos, pois o 

autor não suportou ofensa ou agressão que justifique a indenização 

pretendida. Verifica-se que ela própria contratou o empréstimo em questão 

com assinatura a rogo de seu filho. Assim, não se pode atribuir à 

instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito, já que agiu nos 

termos estipulados contratualmente. O autor não produziu qualquer prova, 

sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das operações. 

Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto aos documentos 

apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do 

CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das 

custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios 

devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. 

Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso), em 

razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 17 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001177-94.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NERES SANTANA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 128 de 375



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001177-94.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOAO NERES SANTANA FILHO REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL- INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. JOAO NERES SANTANA FILHO interpõe Embargos de 

Declaração contra a sentença exarada nos autos que julgou extinto o 

presente feito. Segundo a parte embargante a sentença foi omissa ao não 

ter fixado a data de início de benefício, bem como correção monetária e 

juros de mora. Deste modo, requer que sejam acolhidos os presentes 

embargos. É a síntese do necessário. Fundamento e Decido. Consoante 

prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar 

contradição. Atento aos autos verifico que, a pretensão do embargante 

não merece prosperar, vez que não observo, nos autos, qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no “decisum” 

objurgado, tendo em vista que os fatos e o direito postos a julgamento 

foram exaustivamente examinados e decididos, tendo a sentença 

esgotado a análise e a fundamentação de sua conclusão, nada deixando 

irresoluto. Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios 

elencados no artigo 535 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. 

Pelo exposto, CONHEÇO, mas nego provimento aos presentes embargos 

de declaração. Deixo de condenar a parte embargante em multa por não 

vislumbrar o caráter protelatório [art. 1.026, §2º, CPC]. Aguarde-se o 

prazo para interposição de recurso cabível e transcorrido este “in albis”, 

certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 20 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000190-58.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. MARIA DO CARMO PEREIRA ajuíza Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados na inicial. Aduz, em síntese, 

que a requerente nasceu em 19/05/1952, ou seja, em 2019 já contava com 

66 anos de vida quando do ajuizamento da ação. Ademais, informa que já 

exerce atividade Rural desde sua juventude, inclusive informa que exerce 

ainda tal atividade, em regime de economia familiar, comprovando por meio 

dos seguintes documentos: Documentos pessoais, Certidão de 

casamento, Comprovante do protocolo de requerimento da previdência 

social, carteira do Sindicato dos trabalhadores rurais de Comodoro, etc. 

Assevera que recebeu aposentadoria por idade rural de 13/06/2008 até 

13/06/2018, data em que foi cessado o benefício. 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. 19492841). Impugnação à contestação 

juntada pela parte autora (ID. 21572545). Audiência de instrução e 

julgamento realizada no dia 27 de novembro de 2019. É o breve relato. 

Decido. Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial. A situação 

da autora 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 pela autora, 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 

pela autora com a exordial, concluo que estes são aptos como início de 

prova para demonstrar a atividade rural exercida pela mesma há longa 

data. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, as provas 

materiais apresentadas pela autora, são suficientes para demonstrar a 

sua condição de rurícola. Com efeito, a autora comprovou através dos 

documentos carreados aos autos a profissão de agricultora. 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 art. 85, §3º, do CPC/2015 (§4º, II, do mesmo 
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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 a autora é agricultora, atividade da qual retirava o seu 

sustento e da sua família, caracterizando a sua condição de segurada 

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 autora, no sentido de comprovar sua condição 

de trabalhadora rural. Sendo assim, verifica-se que a autora 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 a autora implementou os requisitos 

exigidos para obtenção do benefício pleiteado. Verifica-se pelo que consta 

nos autos que o período de carência da requerente, bem como sua 

qualidade de segurada, restou demonstrado através da concessão do 

benefício previdenciário, pelo que presume-se a qualidade de segurada e 

o período de carência exigidos para concessão do benefício pleiteado. As 

testemunhas inquiridas foram uníssonas quanto à atividade rural exercida 

pela autora e a família desde longa data. Da qualidade de segurada. 

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 a autora 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 

segurada 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 MARIA DO CARMO PEREIRA 

no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário. 

Ante a cessação do benefício na seara administrativa, CONCEDO o 

benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data de 01 de outubro 

de 2018. 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. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-95.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI MONTEIRO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000194-95.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): ROSEMARI MONTEIRO PIRES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. MARY OIRES DE OLIVEIRA e ELTON 

DIONE PIRES OLIVEIRA, neste ato representados por ROSEMARI 

MONTEIRO PIRES DE ANDRADE, ajuízam a presente Ação Previdenciária 

para Concessão de Pensão por Morte em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aduzem, em apertada síntese, que são filhos de Uelton Dione Domingos de 

Oliveira, dependendo economicamente deste, que, segundo os 

requerentes, exercia função de lavrador. Junto à inicial acostou 

documentos. Devidamente citado, o INSS apresentou contestação, ID. 

19413478. Impugnação a Contestação, ID. 19783789. Despacho saneador, 

ID. 20818127. Em audiência de instrução e julgamento, ID. 23330656, foi 

colhido a oitiva das testemunhas arroladas. Devidamente intimado, o 

Ministério Público deixou de se manifestar nos autos. É a síntese do 

necessário. Decido. O benefício de pensão por morte de trabalhador rural 

pressupõe: a) óbito do instituidor que mantinha a condição de segurada; b) 

qualidade de dependente e; c) dependência econômica (art. 74 da Lei 

8.213/91). Da carência. No que tange a necessidade de preenchimento do 

período de carência, aos dependentes de segurada especial de que trata 

o art. 11, inciso VII, da Lei n.º 8.213/1991, fica garantida a concessão de 

pensão por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 

39, I) do mesmo códex, exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à 

Previdência Social, que, no caso, poderá ser feita depois do falecimento 

(Dec. 3.048/99, art.18, § 5º). Neste sentido assim estabelece a Lei n.º 

8.213/1991 em seu art. 26, assim estabelece: “Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: I - pensão por morte, 
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auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;” Assim, torna-se 

desnecessário realizar outras considerações acerca de tal assunto, 

mediante os argumentos supracitados. Outro não é, o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 02.10.2004, POSTERIOR À LEI Nº 

9.528/97. PERCEPÇÃO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA PESSOA IDOSA. 

JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 2. Aos dependentes de 

segurado especial de que trata o art. 11, inciso VII, da referida lei, fica 

garantida a concessão de pensão por morte no valor de um salário mínimo, 

dispensada carência (art. 39, I), exigindo, tão-só, a comprovação de 

filiação à Previdência Social, que, no caso, poderá ser feita depois do 

f a l e c i m e n t o  ( D e c .  3 . 0 4 8 / 9 9 ,  a r t . 1 8 ,  §  5 º [ . . ]  ( A C 

0019553-04.2009.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.488 de 08/10/2014). Da 

condição de segurada especial do “de cujus”. Não obstante não se possa 

obsecrar dos autores farta documentação a indicar a atividade rural do 

“de cujus”, por outro lado não é criterioso e razoável que se conceda 

benefícios quando o cotejo das provas não advirta, com a segurança 

imprescindível. Ressalto que, para fazer jus ao beneficio de pensão por 

morte rural há que se comprovar a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” até a data do óbito, além de documentos comprobatórios capazes 

de confirmar a dependência econômica dos autores. Verifica-se no que 

tange a aferição de um inicio razoável de prova documental que o autor 

juntou os seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de 

óbito, notas fiscais, contrato de compra e venda, ficha de inscrição e 

controle do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Analisando os 

documentos juntados pelos autores com a exordial, concluo que estes são 

aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural exercida pelo 

falecido. O que se extrai dos autos é que o “de cujus” era lavrador, 

atividade da qual retirava o seu sustento da sua família, caracterizando a 

condição de segurado especial do “de cujus”. 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 os autores, no 

sentido de comprovar a condição de trabalhador rural do “de cujus”. 

Sendo assim, verifica-se que os autores implementaram os requisitos 

exigidos para obtenção do beneficio pleiteado. Portanto, restou 

demonstrado que a “de cujus” se enquadra na qualidade de segurado 

especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, verbis: “Art. 9°: 

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 que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária 

em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de 

recursos naturais renováveis, 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; c) cônjuge ou companheiro, 

bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este equiparado, 

do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, que, 

comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do 

grupo familiar”. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 31.03.2003, POSTERIOR À LEI Nº 

9.528/97. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. 

EXCLUSÃO. [...] 4. As testemunhas ouvidas comprovaram a condição de 

t r aba lhado r  ru ra l  do  f a l ec ido  ( f l s .  44 /45 ) .  [ . . ]  ( A C 

0015965-23.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.482 de 08/10/2014). Da 

dependência econômica do autor. Quanto à dependência econômica dos 

requerentes, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, trata-se de 

dependência presumida, senão vejamos: “São beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - 

o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada”. Portanto, considerando que o 

benefício de pensão por morte tem natureza alimentar, de subsistência, 

voltada a assegurar à sobrevivência daquele que vive sob a dependência 

econômica de outrem e, uma vez demonstrada a condição de segurado do 

falecido, a condição de dependência e a necessidade econômica dos 

requerentes, necessário se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Outro não é, o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. [...] 3. 

Devidamente comprovada nos autos à qualidade de segurado (a) do (a) 

instituidor (a) da pensão pretendida, bem assim a condição de 

companheiro (a) da parte autora em relação a ele (a), e sendo presumida 

a dependência econômica, correta a sentença que assegurou o 

deferimento do benefício de pensão por morte requerido. [...] (AC 

0065786-25.2010.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.154 de 16/09/2014). 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). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual seja 30/09/2016. 

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, por meio do sistema Jus Convênios. 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 sucumbências, no importe de 10% sob o valor 

das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 

do STJ. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, desde que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários 

mínimos, ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei n º 10.352, de 27/12/2001. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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COMODORO SENTENÇA Processo: 1000772-58.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIZABETE MAMAINDE REQUERIDO: BANCO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos. Trata-se de ação de procedimento 

comum interposta por ELIZABETE MAMAINDE contra BANCO BANRISUL 

todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, 

analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 

00000000000001333777 do BANCO BANRISUL, cujo valor do empréstimo 

é de R$ 2.461,75, o desconto mensal no benefício da parte Autora foi de 

R$ 77,00 com um total de 58 parcelas. Foram descontadas 22 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 1.694,00, e o início dos descontos foi em 

03/2015. Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os 

danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, 

ocasião em que o requerido alegou em suma que a parte autora por livre e 

espontânea vontade, celebrou junto ao requerido o contrato em questão 

não tendo sido perpetrado qualquer ato ilícito pela parte requerida. A 

audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de 

apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Quanto ao 

mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há 

necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Apesar do exposto pelo autor, todavia não há como 

acolher-se suas razões. Restou demonstrado que o autor firmou contrato 

de empréstimo bancário com o réu, no qual ficou pactuado que as 

parcelas seriam descontadas em folha de pagamento, até a liquidação do 

saldo devedor. Portanto, o vínculo contratual existente entre as partes, foi 

devidamente comprovado pela ré, pelos documentos acostados na 

contestação. As provas existentes nos autos afastam eventuais 

verossimilhanças das alegações do autor. Não há que se falar em 

repetição de indébito, pois o requerido apenas vem descontando do 

benefício previdenciário os valores efetivamente devidos, em decorrência 

dos contratos de empréstimos. O Código de Defesa do Consumidor assim 

dispõe: “Art. 42, parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” (destaquei). Evidente que a requerida não 

vem cobrando qualquer valor indevido e, assim, o autor não faz jus à 

repetição do indébito em dobro. Sequer teria direito ao reembolso de 

valores, posto que não cobrados erroneamente. Em consequência, danos 

morais não são devidos, pois o autor não suportou ofensa ou agressão 

que justifique a indenização pretendida. Verifica-se que ela própria 

contratou o empréstimo em questão com assinatura a rogo de seu filho. 

Assim, não se pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer 

ato ilícito, já que agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não 

produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível 

fraude das operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto 

aos documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8º, CPC. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor do Estado de Mato 

Grosso, devendo a mesma ser encaminhada à Procuradoria Geral do 

Estado. CONDENO ainda a parte autora e seu advogado, solidariamente, 

em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 

80, II, 81, 5º e 77, todos do Código de Processo Civil. Anote-se a 

prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso), em razão da 

idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

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

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000594-12.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. MARIA DE LURDES IDALAMARE ajuizou Ação 

ordinária contra BANCO ITAÚ S/A todos devidamente qualificados. Aduziu 

a parte autora em apertada síntese que é aposentada e que fora efetuado 

empréstimo consignado não solicitado cujo contrato é o de nº 

0028253423920160505 do BANCO ITAÚ S/A, tendo sido efetuado 

empréstimo no valor de R$ 385,27 com desconto mensal no benefício da 

parte Autora de R$ 11,92 com um total de 72 parcelas. Narrou na exordial 

que foram descontadas 28 parcelas, totalizando o montante de R$ 333,76, 

e o início dos descontos foi em 06/2016, com fim dos descontos em 

09/2018. Dessa maneira, busca reparação pelo dano moral sofrido. 

Requereu deste modo à procedência do pedido para o fim de ser 

declarada inexistente a dívida em comento, bem como restituição em dobro 

dos valores descontados indevidamente e condenação em danos morais. 

Contestação em ID. 20579674. Arguiu que houve regularidade nos 

descontos efetuados, pois a parte autora entabulou junto ao requerido 

empréstimo bancário. Aduziu ademais, demora da parte autora em efetuar 

o ajuizamento da presente demanda. Requereu, portanto a improcedência 

dos termos da presente demanda. Termo de audiência infrutífera. Embora 

intimada, a parte autora não apresentou réplica. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a 

desnecessidade de produção de provas em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da presente lide nos termos do art. 355, I, CPC. Da 

(s) preliminar (es). Da impugnação a concessão ao benefício da 

assistência judiciária gratuita concedida em favor da parte autora. Quanto 

a preliminar em comento, rejeito-a, pois, era ônus do réu demonstrar que o 

autor da demanda possui recursos financeiros suficientes para adimplir 

com as custas processo. Do mérito. No mérito o pedido tem parcial 

procedência. A parte autora alega que, ao perceber que o seu beneficio 

previdenciário estava cada vez menor, dirigiu-se até a agência do INSS e 

recebeu a informação de que haviam empréstimos bancários em seu 

nome, conforme extrato em anexo. Além disso, a requerente é pessoa de 

parcas instruções, idosa e analfabeta, sendo crível, a meu ver, que não 

tenha constatado os descontos mensais desde o início do contrato, até 

por conta dos módicos valores das parcelas. Ademais, insta mencionar 

que o requerido não apresentou o contrato de empréstimo celebrado entre 

as partes, ônus que lhe competia. Da repetição em dobro. Quanto ao 

prazo prescricional aplicável à espécie, a jurisprudência do STJ firmou-se 

no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de 

empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito 

do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 

Outrossim, deve se levar em conta que o autor é pessoa idosa, analfabeto 

(a) e indígena, que inclusive reside em aldeia. Deste modo é plausível a 

alegação de que o autor não tenha constatado os descontos mensais no 

seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de empréstimo 

ora questionado. Considerando que a parte autora tomou conhecimento da 

existência dos empréstimos após consulta de seu benefício previdenciário 

junto ao INSS em fevereiro de 2019, e que a presente ação foi distribuída 

em 04/04/2019, não há falar em prescrição do direito reparatório do autor. 

A repetição de indébito funda-se no princípio que veda o enriquecimento 

injustificado do credor, sendo ela cabível em dobro somente na hipótese 

de comprovada má-fé na cobrança de valores indevidos, o que não ficou 

demonstrado nos autos. Assim, considerando que a má-fé não se 

presume, devendo ser comprovada, e que isso não ocorreu neste caso, 

incabível a repetição em dobro dos valores, devendo ser ela efetivada na 

forma simples. O réu não nega o empréstimo, mas também não apresenta 

o contrato celebrado entre as partes, dando azo às alegações 

apresentadas pela parte autora. Do dano moral. O dano moral sofrido pela 

parte autora restou configurado pela cobrança de valores indevidos, 

consignados em sua folha de pagamento, sendo presumível que os 

valores descontados indevidamente foram subtraídos da renda destinada 

ao seu sustento. No que tange ao valor a ser deferido a título de 

reparação por danos morais a legislação é omissa, deixando isso a critério 

do julgador. Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e 
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jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o 

arbitramento do quantum indenizatório, tais como: capacidade econômica e 

financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter 

compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor. Sobre 

o tema, a lição de Hector Valverde Santana[1]: “À míngua de parâmetros 

legais, matemáticos ou exatos, o juiz utiliza o seu prudente arbítrio, o bom 

senso, a proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o dano moral. A 

atuação do juiz dirige-se a encontrar uma quantia que não seja ínfima, 

simbólica, que não represente uma mera censura judicial, ou reduzida a 

ponto de desmerecer a relevante natureza jurídica do bem da vida violado 

(direitos da personalidade). Por outro lado, o juiz não pode estabelecer um 

valor para o dano moral que represente um enriquecimento ilícito da vítima, 

um injustificado aumento patrimonial, ou corresponder a um montante 

desproporcional à condição econômica do ofensor, fato capaz de levá-lo 

à ruína.” No caso, como já referido, o dano decorreu da cobrança indevida 

a que foi alvo a parte autora e descontos em seu benefício previdenciário. 

Assim, considerando as condições da parte autora, que litiga abrigada 

pela gratuidade judiciária, e da parte ré, instituição financeira, bem como a 

reprovabilidade da conduta, mas, por outro lado, a ausência de 

comprovação de outros efeitos negativos senão as reiteradas cobranças, 

a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00. O valor 

acima deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar desta 

decisão (Súmula 362 do STJ7), acrescido juros moratórios a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que, neste caso, corresponde 

à data em que foi efetivado primeiro desconto indevido em seu benefício 

previdenciário. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, I, CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 4.702,17 e determinar a cessação dos 

descontos respectivos em folha de pagamento do autor. b) CONDENAR à 

parte ré à repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor 

indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores 

serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não 

prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação. c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em 

R$ 5.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta 

decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro 

desconto em seu benefício previdenciário. d) CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao 

procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. e) 

CONDENAR ambas as partes ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8º, CPC. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor do Estado de Mato 

Grosso, devendo a mesma ser encaminhada à Procuradoria Geral do 

Estado e f) CONDENAR ambas as partes e seus respectivos advogados, 

solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos 

termos dos artigos 80, II, 81, 5º e 77, todos do Código de Processo Civil. 

Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso), em 

razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após o trânsito em julgado, 

não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, 

arquivem os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito [1] SANTANA, Hector Valverde. Dano Moral no Direito do 

Consumidor, 1ª edição em e-book baseada na 2ª edição impressa. Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 12.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000598-49.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

interposta por MARIA DE LURDES IDALAMARE contra OLE CONSIGNADO 

todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, 

analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 70810569 do 

BANCO OLE CONSIGNADO, cujo valor do empréstimo é de R$ 4.952,01, o 

desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 153,00 com um 

total de 60 parcelas. Foram descontadas 14 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 2.142,00, e o início dos descontos foi em 10/2014 

finalizado em 11/2015. Requereu a condenação do requerido a ressarcir 

ao autor os danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos 

autos, ocasião em que o requerido alegou em suma preliminar de conexão 

e prejudicial de mérito, qual seja, prescrição. Alegou ademais, que a parte 

autora por livre e espontânea vontade, celebrou junto ao requerido o 

contrato em questão não tendo sido perpetrado qualquer ato ilícito pela 

parte requerida. A audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, 

deixou a parte autora de apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. Da preliminar de conexão: Rejeito a preliminar em 

questão, tendo em vista que tratam-se de contratos diferentes. Portanto, 

rejeito a preliminar em questão. Da prejudicial de mérito – prescrição. A 

prejudicial de mérito não merece ser acolhida, considerando que no caso 

em comento aplica-se a teoria da “actio nata”, ou seja, o prazo 

prescricional é contado a partir do conhecimento do dano. Conforme se 

depreende da jurisprudência sedimentada do STJ: CIVIL. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRICÃO. 

TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, em harmonia com a orientação do STJ, 

concluiu que, no caso em exame, o qual visa indenização por suposta má 

prestação de serviço. o prazo prescricional é o do art. 27 do CDC, e 

começou a correr a partir da violação do direito material. 2. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 602.851/SC, ReI. Ministro MARCO 

AURÉLIO BElLlZZE, TERCEIRA TURMA, j. 16/12/2014, DJe 02102/2015). 

Grifo nosso. A parte autora alega que, ao perceber que o seu beneficio 

previdenciário estava cada vez menor, dirigiu-se até a agência do INSS e 

recebeu a informação de que haviam empréstimos bancários em seu 

nome, conforme extrato em anexo. Além disso, a requerente é pessoa de 

parcas instruções, idosa e analfabeta, sendo crível, a meu ver, que não 

tenha constatado os descontos mensais desde o início do contrato, até 

por conta dos módicos valores das parcelas. Diante disso, considerando 

que as ações foram propostas no dia 04/04/2019, resta afastada por 

completo a alegada prescrição, porquanto o termo inicial da contagem do 

prazo quinquenal somente teve início a partir do dia do conhecimento do 

dano e sua autoria, ou seja, a partir da data do extrato retirado no INSS em 

fevereiro de 2019. Posto isto, rechaço a prejudicial de prescrição. Quanto 

ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há 

necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Apesar do exposto pelo autor, todavia não há como 

acolher-se suas razões. Restou demonstrado que o autor firmou contrato 

de empréstimo bancário com o réu, no qual ficou pactuado que as 

parcelas seriam descontadas em folha de pagamento, até a liquidação do 

saldo devedor. Portanto, o vínculo contratual existente entre as partes, foi 

devidamente comprovado pela ré, pelos documentos acostados na 

contestação. As provas existentes nos autos afastam eventuais 

verossimilhanças das alegações do autor. Não há que se falar em 

repetição de indébito, pois o requerido apenas vem descontando do 

benefício previdenciário os valores efetivamente devidos, em decorrência 

dos contratos de empréstimos. O Código de Defesa do Consumidor assim 

dispõe: “Art. 42, parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” (destaquei). Evidente que a requerida não 

vem cobrando qualquer valor indevido e, assim, o autor não faz jus à 

repetição do indébito em dobro. Sequer teria direito ao reembolso de 

valores, posto que não cobrados erroneamente. Em consequência, danos 

morais não são devidos, pois o autor não suportou ofensa ou agressão 

que justifique a indenização pretendida. Verifica-se que ela própria 

contratou o empréstimo em questão com assinatura a rogo de seu filho. 

Assim, não se pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer 

ato ilícito, já que agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não 

produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível 
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fraude das operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto 

aos documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000685-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000685-05.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: CLEUZA MAMAINDE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

interposta por CLEUZA MAMAINDE contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A 

todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, 

analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 576951443 do 

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, cujo valor do empréstimo é de R$ 

8.274,65, o desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 

235,00 com um total de 72 parcelas. Foram descontadas 19 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 4.465,00, e o início dos descontos foi em 

08/2017. Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os 

danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, 

ocasião em que o requerido alegou preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documento indispensável para a propositura da demanda; 

preliminar de conexão, sob o argumento de que a parte autora ajuizou 

outras demandas discutindo o mesmo contrato em questão e preliminar de 

ausência de requerimento administrativo. No mérito aduziu que a parte 

autora por livre e espontânea vontade celebrou o contrato em questão, 

não havendo que se falar em dano indenizável. A audiência conciliatória 

restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de apresentar réplica. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. Do indeferimento da petição inicial: rejeito a 

preliminar em questão, considerando que tal documento não encontra 

previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. 

Portanto, rejeito a preliminar em questão. Da alegação de conexão: rejeito 

a preliminar em questão, tendo em vista que tratam-se de contratos 

diferentes. Portanto, rejeito a preliminar em questão. Da ausência de prévio 

requerimento administrativo: rejeito a preliminar em questão, porquanto 

inexiste necessidade do esgotamento das vias administrativas para 

acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, CRFB. Quanto 

ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há 

necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Apesar do exposto pelo autor, todavia não há como 

acolher-se suas razões. Restou demonstrado que o autor firmou contrato 

de empréstimo bancário com o réu, no qual ficou pactuado que as 

parcelas seriam descontadas em folha de pagamento, até a liquidação do 

saldo devedor. Portanto, o vínculo contratual existente entre as partes, foi 

devidamente comprovado pela ré, pelos documentos acostados na 

contestação. As provas existentes nos autos afastam eventuais 

verossimilhanças das alegações do autor. Não há que se falar em 

repetição de indébito, pois o requerido apenas vem descontando do 

benefício previdenciário os valores efetivamente devidos, em decorrência 

dos contratos de empréstimos. O Código de Defesa do Consumidor assim 

dispõe: “Art. 42, parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” (destaquei). Evidente que a requerida não 

vem cobrando qualquer valor indevido e, assim, o autor não faz jus à 

repetição do indébito em dobro. Sequer teria direito ao reembolso de 

valores, posto que não cobrados erroneamente. Em consequência, danos 

morais não são devidos, pois o autor não suportou ofensa ou agressão 

que justifique a indenização pretendida. Verifica-se que ela própria 

contratou o empréstimo em questão com assinatura a rogo de seu filho. 

Assim, não se pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer 

ato ilícito, já que agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não 

produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível 

fraude das operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto 

aos documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8º, CPC. 

Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor do Estado de Mato 

Grosso, devendo a mesma ser encaminhada à Procuradoria Geral do 

Estado. CONDENO ainda a parte autora e seu advogado, solidariamente, 

em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 

80, II, 81, 5º e 77, todos do Código de Processo Civil. Anote-se a 

prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso), em razão da 

idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000593-27.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000593-27.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação de procedimento 

comum interposta por MARIA DE LURDES IDALAMARE contra BANCO 

ITAU CONSIGNADO S.A todos devidamente qualificados. Aduziu em 

síntese que é idosa, analfabeta, indígena, aposentada por idade, e 

percebeu que estava ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu 

benefício. Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que 

será demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 586062627 

do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, cujo valor do empréstimo é de R$ 

1.445,50, o desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 40,10 

com um total de 72 parcelas. Foram descontadas 03 parcelas, totalizando 

o montante de R$ 120,30. Requereu a condenação do requerido a 

ressarcir ao autor os danos morais e materiais. A contestação foi 

apresentada nos autos, ocasião em que o requerido alegou preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda e preliminar de ausência de requerimento 

administrativo. No mérito aduziu que a parte autora por livre e espontânea 

vontade celebrou o contrato em questão, não havendo que se falar em 

dano indenizável. A audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, 

deixou a parte autora de apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. Passo a análise das preliminares suscitadas. Do 

indeferimento da petição inicial: rejeito a preliminar em questão, 

considerando que tal documento não encontra previsão legal, bem como 

não é indispensável ao julgamento da lide. Portanto, rejeito a preliminar em 

questão. Da ausência de prévio requerimento administrativo: rejeito a 

preliminar em questão, porquanto inexiste necessidade do esgotamento 
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das vias administrativas para acesso ao Poder Judiciário, nos termos do 

art. 5º, XXXV, CRFB. No mérito, o pedido tem parcial procedência. A parte 

autora alega que, ao perceber que o seu beneficio previdenciário estava 

cada vez menor, dirigiu-se até a agência do INSS e recebeu a informação 

de que haviam empréstimos bancários em seu nome, conforme extrato em 

anexo. Além disso, a requerente é pessoa de parcas instruções, idosa e 

analfabeta, sendo crível, a meu ver, que não tenha constatado os 

descontos mensais desde o início do contrato, até por conta dos módicos 

valores das parcelas. Diante disso, considerando que as ações foram 

propostas no dia 04/04/2019, resta afastada por completo a alegada 

prescrição, porquanto o termo inicial da contagem do prazo quinquenal 

somente teve início a partir do dia do conhecimento do dano e sua autoria, 

ou seja, a partir da data do extrato retirado no INSS em fevereiro de 2019. 

Posto isto, rechaço a prejudicial de prescrição. Da repetição em dobro. 

Quanto ao prazo prescricional aplicável à espécie, a jurisprudência do STJ 

firmou-se no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de 

contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em 

decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo 

prescricional do art. 27 do CDC. Outrossim, deve se levar em conta que o 

autor é pessoa idosa, analfabeto (a) e indígena, que inclusive reside em 

aldeia. Deste modo é plausível a alegação de que o autor não tenha 

constatado os descontos mensais no seu benefício previdenciário em 

decorrência do contrato de empréstimo ora questionado. Considerando 

que a parte autora tomou conhecimento da existência dos empréstimos 

após consulta de seu benefício previdenciário junto ao INSS em fevereiro 

de 2019, e que a presente ação foi distribuída em 04/04/2019, não há falar 

em prescrição do direito reparatório do autor. A repetição de indébito 

funda-se no princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor, 

sendo ela cabível em dobro somente na hipótese de comprovada má-fé na 

cobrança de valores indevidos, o que não ficou demonstrado nos autos. 

Assim, considerando que a má-fé não se presume, devendo ser 

comprovada, e que isso não ocorreu neste caso, incabível a repetição em 

dobro dos valores, devendo ser ela efetivada na forma simples. Insta 

consignar que o requerido informou nos autos que efetuou a restituição 

dos valores, todavia deixou de comprovar tal alegação, pois a tela em 

questão é do sistema da requerida facilmente alterável pela mesma, não 

havendo qualquer comprovante de depósito. O réu não nega o 

empréstimo, mas também não apresenta o contrato celebrado entre as 

partes, dando azo às alegações apresentadas pela parte autora. Do dano 

moral. O dano moral sofrido pela parte autora restou configurado pela 

cobrança de valores indevidos, consignados em sua folha de pagamento, 

sendo presumível que os valores descontados indevidamente foram 

subtraídos da renda destinada ao seu sustento. No que tange ao valor a 

ser deferido a título de reparação por danos morais a legislação é omissa, 

deixando isso a critério do julgador. Assim, a fim de orientá-lo nessa 

tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem 

seguidos para o arbitramento do quantum indenizatório, tais como: 

capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão 

do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao 

ofensor. Sobre o tema, a lição de Hector Valverde Santana[1]: “À míngua 

de parâmetros legais, matemáticos ou exatos, o juiz utiliza o seu prudente 

arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o 

dano moral. A atuação do juiz dirige-se a encontrar uma quantia que não 

seja ínfima, simbólica, que não represente uma mera censura judicial, ou 

reduzida a ponto de desmerecer a relevante natureza jurídica do bem da 

vida violado (direitos da personalidade). Por outro lado, o juiz não pode 

estabelecer um valor para o dano moral que represente um enriquecimento 

ilícito da vítima, um injustificado aumento patrimonial, ou corresponder a um 

montante desproporcional à condição econômica do ofensor, fato capaz 

de levá-lo à ruína.” No caso, como já referido, o dano decorreu da 

cobrança indevida a que foi alvo a parte autora e descontos em seu 

benefício previdenciário. Assim, considerando as condições da parte 

autora, que litiga abrigada pela gratuidade judiciária, e da parte ré, 

instituição financeira, bem como a reprovabilidade da conduta, mas, por 

outro lado, a ausência de comprovação de outros efeitos negativos senão 

as reiteradas cobranças, a indenização por danos morais deve ser fixada 

em R$ 5.000,00. O valor acima deverá ser corrigido monetariamente pelo 

IGP-M a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ7), acrescido juros 

moratórios a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que, 

neste caso, corresponde à data em que foi efetivado primeiro desconto 

indevido em seu benefício previdenciário. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido 

inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 120,30 e 

determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento 

do autor; b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos 

valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição 

trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o 

desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a parte 

requerida à reparação de danos morais em R$ 5.000,00, valor que deverá 

ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à 

data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário 

e d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e 

honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação. e) CONDENAR a parte autora ao pagamento de 

multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 334, §8º, CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor 

do Estado de Mato Grosso, devendo a mesma ser encaminhada à 

Procuradoria Geral do Estado. Anote-se a prioridade na tramitação do 

processo (Estatuto do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o 

feito. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. 

Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito [1] SANTANA, Hector 

Valverde. Dano Moral no Direito do Consumidor, 1ª edição em e-book 

baseada na 2ª edição impressa. Revista dos Tribunais, 2014, p. 12.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000662-59.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000662-59.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: TEREZINHA MAMAINDE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS. Compulsando os autos verifico que a inicial 

encontra-se desacompanhada de instrumento procuratório, deste modo, 

intime-se o advogado peticionante, qual seja, ANTONIO MARCOS ALVES 

DA COSTA, para o fim de que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

instrumento procuratório de seu mandatário, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 76, CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 05 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANINHA TAWANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000563-89.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: JOANINHA TAWANDE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum interposta por 

JOANINHA TAWANDE contra BANCO ITAÚ S/A todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, indígena, 

aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo descontos 

indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o empréstimo 

consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo desta inicial, 

foi o contrato de nº 0078493623920170616 do BANCO ITAÚ S/A, cujo 

valor do empréstimo é de R$ 586,12, o desconto mensal no benefício da 

parte Autora foi de R$ 17,00 com um total de 72 parcelas. Foram 

descontadas 20 parcelas, totalizando o montante de R$ 340,00, e o início 
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dos descontos foi em 07/2017. Requereu a condenação do requerido a 

ressarcir ao autor os danos morais e materiais. A contestação foi 

apresentada nos autos, ocasião em que argumentou regularidade na 

contratação, bem como que a parte autora demorou demasiadamente para 

ajuizar a presente demanda, não havendo danos materiais ou morais a 

serem ressarcidos. No mérito aduziu que a parte autora por livre e 

espontânea vontade celebrou o contrato em questão, não havendo que se 

falar em dano indenizável. A audiência conciliatória restou infrutífera. 

Intimada, a parte autora apresentou impugnação nos autos, tendo 

argumentado que a requerida não apresentou qualquer contrato 

entabulado entre as partes. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

Quanto ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não 

há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Ao que indica o contexto probatório dos autos, o autor 

foi vítima de utilização indevida de seus dados por terceiro, que realizou 

operação de empréstimo bancário. Verifico que a parte requerida deixou 

de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes. O ato ilícito 

está configurado porquanto não tomou a demandada os devidos cuidados 

quando da contratação. Ao que tudo indica autor foi vítima de um golpe, 

com o qual acabou a instituição financeira anuindo, ainda que de forma 

culposa. Entretanto, por se estar diante de responsabilidade objetiva, há 

de haver a responsabilização da instituição financeira. Diante da 

demonstração de fraude na contratação, cabível a restituição das 

parcelas descontadas de forma indevida. A parte requerida não 

demonstrou que o valor recebido extrajudicialmente pelo procurador da 

parte autora diz respeito ao empréstimo ora discutido. Do dano moral. Igual 

trânsito se defere à pretensa reparação por danos morais, vez que não 

sofreu a parte autora simples constrangimento ou transtorno inerente às 

relações sociais e/ou comerciais. Isso porque, a parte autora, seja por 

má-fé ou desorganização dos demandados, teve descontado de seu 

benefício previdenciário parcelas mensais decorrentes de supostos 

empréstimos consignados que não contratou. Os descontos perpetrados 

atingiram verba de natureza evidentemente alimentar e causaram 

inegáveis e desnecessários transtornos para a parte requerente, pois, 

parcos seus proventos de aposentadoria (cerca de um salário mínimo), 

por certo afetaram sobremaneira seu orçamento mensal. Os demandados 

se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, caput, do 

CDC, e fornecem produtos e serviços que são remunerados diretamente 

por seus consumidores. Portanto, como já referido alhures, respondem 

objetivamente perante eles por qualquer dano decorrente de sua atividade, 

como preceitua o art. 14, caput, do mesmo diploma legal. É dever dos 

demandados a conferência dos dados pessoais fornecidos pelos 

consumidores, e seu uso indevido é risco inerente à atividade 

desenvolvida, devendo por eles ser assumido, de modo que não é 

exceção que possa ser oposta ao consumidor como empecilho a sua 

pretensão indenizatória. Nessa senda, a conduta das partes demandadas 

causou à autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se 

trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a 

pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo. 

Ultrapassada tal questão, sendo evidente o dano moral perpetrado, passo 

à análise e fixação do quantum a ser indenizado. O quantum indenizatório 

deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a 

capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para 

desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de 

locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, considerando que 

se está a frente de instituição financeira de grande porte, tenho por 

pertinente arbitrá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Já afastada a 

arguição de ilegitimidade passiva, delimito o objeto do recurso do réu, o 

qual está calcado em quatro aspectos, a saber: a) a ausência de 

ingerência sobre a contratação; b) a inexistência do dano moral; c) o valor 

do dano moral e d) a inviabilidade de devolução em dobro dos valores. Da 

repetição em dobro dos valores descontados. No que diz respeito à 

devolução do indébito, esta deve ser de forma simples, pois a repetição 

em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor, o que não se vislumbra na hipótese. Este o entendimento 

pacificado na Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 

544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA 

DO MUTUÁRIO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, 

a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da 

constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor. Precedentes. 

Incidência da súmula 7/STJ. Impossibilidade de reenfrentamento do acervo 

fático e probatório dos autos para derruir a fundamentação do Tribunal a 

quo que asseverou inexistir má-fé da casa bancária. 2. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 446861/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014) Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, 

CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 

586,12 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de 

pagamento do autor; b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma 

simples, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a 

prescrição trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M 

desde o desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a parte 

requerida à reparação de danos morais em R$ 6.000,00, valor que deverá 

ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à 

data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário 

e d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e 

honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação. Após o trânsito em julgado, não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. 

Comodoro-MT, 10 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000636-61.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000636-61.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum interposta por 

APARECIDA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A. todos 

devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, 

indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo 

descontos indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o 

empréstimo consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo 

desta inicial, foi o contrato de nº 0123304270113 do BANCO BRADESCO 

S.A, cujo valor do empréstimo é de R$ 6.368,92, o desconto mensal no 

benefício da parte Autora foi de R$ 183,44 com um total de 72 parcelas. 

Foram descontadas 33 parcelas, totalizando o montante de R$ 6.053,52, e 

o início dos descontos foi em 06/2015. Requereu a condenação do 

requerido a ressarcir ao autor os danos morais e materiais. A contestação 

foi apresentada nos autos, ocasião em que o requerido alegou preliminar 

de litispendência; preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda e preliminar de 

ausência de requerimento administrativo. No mérito aduziu que a parte 

autora por livre e espontânea vontade celebrou o contrato em questão, 

não havendo que se falar em dano indenizável. A audiência conciliatória 

restou infrutífera. Intimada, a parte autora esta em nada se manifestou. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. Da preliminar de litispendência: a preliminar em 

comento não merece prosperar, posto que deveria ter sido alegada nos 

autos de cód. 1000637-46.2019.811.0046 considerando que estes autos 

foram distribuídos primeiramente. Do indeferimento da petição inicial: rejeito 

a preliminar em questão, considerando que tal documento não encontra 

previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. 

Portanto, rejeito a preliminar em questão. Da ausência de prévio 

requerimento administrativo: rejeito a preliminar em questão, porquanto 

inexiste necessidade do esgotamento das vias administrativas para 

acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, CRFB. Quanto 

ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há 

necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 
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motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Ao que indica o contexto probatório dos autos, o autor 

foi vítima de utilização indevida de seus dados por terceiro, que realizou 

operação de empréstimo bancário. Verifico que a parte requerida deixou 

de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes. O ato ilícito 

está configurado porquanto não tomou a demandada os devidos cuidados 

quando da contratação. Ao que tudo indica autor foi vítima de um golpe, 

com o qual acabou a instituição financeira anuindo, ainda que de forma 

culposa. Entretanto, por se estar diante de responsabilidade objetiva, há 

de haver a responsabilização da instituição financeira. Diante da 

demonstração de fraude na contratação, cabível a restituição das 

parcelas descontadas de forma indevida. A parte requerida não 

demonstrou que o valor recebido extrajudicialmente pelo procurador da 

parte autora diz respeito ao empréstimo ora discutido. Do dano moral. Igual 

trânsito se defere à pretensa reparação por danos morais, vez que não 

sofreu a parte autora simples constrangimento ou transtorno inerente às 

relações sociais e/ou comerciais. Isso porque, a parte autora, seja por 

má-fé ou desorganização dos demandados, teve descontado de seu 

benefício previdenciário parcelas mensais decorrentes de supostos 

empréstimos consignados que não contratou. Os descontos perpetrados 

atingiram verba de natureza evidentemente alimentar e causaram 

inegáveis e desnecessários transtornos para a parte requerente, pois, 

parcos seus proventos de aposentadoria (cerca de um salário mínimo), 

por certo afetaram sobremaneira seu orçamento mensal. Os demandados 

se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, caput, do 

CDC, e fornecem produtos e serviços que são remunerados diretamente 

por seus consumidores. Portanto, como já referido alhures, respondem 

objetivamente perante eles por qualquer dano decorrente de sua atividade, 

como preceitua o art. 14, caput, do mesmo diploma legal. É dever dos 

demandados a conferência dos dados pessoais fornecidos pelos 

consumidores, e seu uso indevido é risco inerente à atividade 

desenvolvida, devendo por eles ser assumido, de modo que não é 

exceção que possa ser oposta ao consumidor como empecilho a sua 

pretensão indenizatória. Nessa senda, a conduta das partes demandadas 

causou à autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se 

trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a 

pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo. 

Ultrapassada tal questão, sendo evidente o dano moral perpetrado, passo 

à análise e fixação do quantum a ser indenizado. O quantum indenizatório 

deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a 

capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para 

desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de 

locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, considerando que 

se está a frente de instituição financeira de grande porte, tenho por 

pertinente arbitrá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Da repetição em dobro 

dos valores descontados. No que diz respeito à devolução do indébito, 

esta deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência 

de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não se vislumbra 

na hipótese. Este o entendimento pacificado na Corte Superior: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO. 1. Nos termos 

da consolidada jurisprudência desta Corte, a devolução em dobro do valor 

indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia 

por parte do credor. Precedentes. Incidência da súmula 7/STJ. 

Impossibilidade de reenfrentamento do acervo fático e probatório dos 

autos para derruir a fundamentação do Tribunal a quo que asseverou 

inexistir má-fé da casa bancária. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 446861/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido 

inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 6.053,52 e 

determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento 

do autor. b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos 

valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição 

trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o 

desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês a contar da citação. c) CONDENAR a parte 

requerida à reparação de danos morais em R$ 6.000,00, valor que deverá 

ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à 

data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício 

previdenciário. d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas 

processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados 

em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, não 

havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, 

arquivem os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-26.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENES PRADO CAMARGO (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000649-26.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARILENES PRADO CAMARGO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Marilenes Prado Camargo ajuíza a presente Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão de 

Aposentadoria Por Invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, todos devidamente qualificados. 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 do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, mormente pelos documentos apresentados na 

exordial. Da tutela de urgência. 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. 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. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte seja pessoa com incapacidade permanente 

para qualquer laboro causará danos ao erário. 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 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, bem como 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 
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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. 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, 10 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-08.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI DOS SANTOS 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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000107-08.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): GESSI DOS SANTOS SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. GESSI DOS SANTOS SILVA ajuíza Ação de 

Concessão de Aposentadoria por Idade Híbrida em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. 

Sustenta a autora, em apertada síntese, preencher os requisitos 

necessários para a concessão do benefício previdenciário. Junto à inicial, 

acostou os documentos. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido 

(ID. 29873384). Instado a se manifestar, a parte requerente apresentou 

impugnação à contestação (ID. 30005091). Audiência de instrução e 

julgamento realizada no dia 09/03/2020 (ID. 30068850). É o breve relato. 

Decido. Pretende a parte autora obter provimento judicial assegurando-lhe 

a aposentadoria mista por idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8213/91, 

mediante a mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, 

devendo preencher os seguintes requisitos: a) Possuir idade mínima de 65 

anos (homens) ou 60 (mulheres); b) Carência exigida com a consideração 

dos períodos urbano e rural; c) Qualidade de segurado. Da prova 

documental. A concessão do benefício de aposentadoria por idade, 

pleiteado pela parte autora, exige a comprovação do tempo de trabalho 

rural, mediante início plausível de prova material, legitimada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. 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 este é apto como início de prova 

para demonstrar a atividade rural exercida pelo mesmo há longa data. No 

caso dos autos, a parte autora acosta aos autos documentos que 

comprovam sua atividade rural datados de 1986 a 2000, o que geram 

presunção de que a autora desenvolveu atividade rural em regime de 

economia familiar antes do trabalho como urbano. Nesse sentido, ao 

contrário do que alega o requerido, a prova material apresentada pelo 

autor, é suficiente para demonstrar que laborou na zona rural. Outro não é 

o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: [...] Início 

de prova material: certidão de casamento (fl. 18), realizado em 1975, 

constando o cônjuge como rurícola. Precedentes. ((AC 

0057838-27.2013.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.628 de 09/01/2015). 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 à ref. 42, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas, 

tendo por norte artigo 400 do CPC “A prova testemunhal é sempre 

admissível, não dispondo a lei de modo diverso” (destaquei). Vislumbro 

que tal prova é favorável para a parte autora, no sentido de comprovar 

que foi trabalhador rural. Sendo assim, verifica-se que a parte autora 

comprovou que laborou na zona rural 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. Com 

a criação da Lei n.º 11.718/2008 esta introduziu no sistema previdenciário 

brasileiro uma nova modalidade de aposentadoria por idade denominada 

aposentadoria por idade híbrida. Neste caso, permite-se ao segurado 

mesclar o período urbano ao período rural e vice-versa, para implementar 

a carência mínima necessária e obter o benefício etário híbrido. Acaso o 

segurado rural não preencha todos os requisitos da regra básica para 

aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade rural, 

segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 8.213/1991, o § 

3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 11.718/2008, 

permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o segurado 

preencha o período de carência faltante com períodos de contribuição de 

outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de acordo com o § 

4º do artigo 48. Atento aos autos verifico que a parte autora comprovou o 

período de carência exigido, tendo em vista que a parte autora completou 

60 (sessenta) anos em 2017 e, comprovou o exercício de atividade rural 

por meio de prova documental e testemunhal, bem como comprovou 

posteriormente o exercício da atividade urbana, atingindo o recolhimento 

de contribuições para a Previdência Social pelo período de 113 meses. 

Ressalto que, seja qual for à predominância do labor misto no período de 

carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do 

requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito 

a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, desde que cumprida à carência como foi o caso dos autos 

utilizando-se de labor urbano ou rural. Outrossim existe a possibilidade de 

o segurado ter cumprido a carência exclusivamente como trabalhador 

urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), 

o que vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 

8.213/1991). Destarte, considerando que a parte autora comprovou ter 

mais de 60 (sessenta) anos de idade; comprovou o período de carência 

exigido pela lei; tenho que a 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 idade híbrida à autora, devendo a renda mensal ser 

apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 8.213/1991 inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pelo 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria por idade hibrida, 

desde a data de 25/06/2019. 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 das parcelas 

vencidas nos termos da Súmula 111 do STJ. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito e, após proceda-se com a liquidação da 

sentença e, desde que o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC não haverá remessa 

necessária. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de 

março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000108-90.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): EDMUNDO MANOEL DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. EDMUNDO MANOEL DOS SANTOS 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 25/04/1955, ou seja, em 2020 já 

conta com 64 anos de vida quando do ajuizamento da ação. Ademais, 

informa que sempre exerceu atividade rural, inclusive informa que exerce 

ainda tal atividade, 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. 

29044761). Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 

09/03/2020 (ID. 30068858). 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 

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, 
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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. Ainda, em que pese 

o CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais – do requerido constar 

vínculos empregatícios urbanos, tenho que tal fato não macula sua 

qualidade de segurado especial, visto que tais contribuições são 

esporádicas, com vínculos curtos. 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 

EDMUNDO MANOEL DOS SANTOS no valor de 01 (um) salário mínimo, 

inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo 

realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade desde a data de 26 de julho de 2018. 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 de março de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002051-79.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDA DE ALMEIDA CARLINO (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1002051-79.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): RAILDA DE ALMEIDA CARLINO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. RAILDA DE ALMEIDA CARLINO ajuíza Ação 

para Concessão de Aposentadoria por Idade Urbana em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. Sustenta que a autora já completou 61 (sessenta e um) anos 

de idade e que possui período de carência além daquele exigido por lei. 

Requer em sede de tutela antecipada que seja concedido o beneficio de 

aposentadoria por idade urbana e, no mérito que julgada totalmente 

procedente a presente ação. Junto à inicial, acostou os documentos. 

Tutela antecipada indeferida em ID. 26247444. Devidamente citado, o INSS 

contestou o pedido Impugnação a contestação juntada em ID. 28249593, 

reiterando a procedência da ação nos termos da inicial. É o breve relato. 

Decido. Nesse quadrante processual, verifico que a demanda comporta o 

julgamento antecipado da lide com fulcro no artigo 330, I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que não há necessidade de dilação 

probatória. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio 

da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Pretende a parte requerente a concessão do 

beneficio de aposentadoria por idade urbana. Rege-se, o benefício em 

comento, pelo art. 48, caput, da Lei n. 8.213/1991, com redação 

determinada pela Lei n. 9.032/95, que assim dispõe: "A aposentadoria por 

idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher" (grifos nossos). Para fazer jus ao beneficio 

pleiteado é necessário que a parte autora preencha os seguintes 

requisitos: a) Idade mínima: 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta), se mulher; b) Carência: de 180 (cento e oitenta) 

meses, conforme estatuído pelo art. 25, inciso II, da Lei n. 8.213/91. Da 

carência. Quanto ao requisito da carência, a Lei n. 8.213/1991 

estabeleceu preceito de transição, em consequência do acréscimo do 

número de contribuições exigido, visto que na revogada CLPS/84 

correspondia a 60 (sessenta) contribuições (art. 32, caput, da 

Consolidação). Assim, nos termos do art. 142 da LBPS a carência deve 

corresponder ao ano em que o segurado implementou o requisito etário. 

Ainda que exigível a qualidade de segurado, não é imperioso que esteja 

contemporâneo quando do requerimento administrativo, ante a disposição 

do § 1.º do art. 102 da Lei n. 8.213/91, com a seguinte dicção: "A perda da 

qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja 

concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a 

legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos". 

Assim, constatado não importar a ocorrência de a carência ter sido 

completada anteriormente à perda da qualidade de segurado e do 

implemento etário. O fator proeminente é o somatório das contribuições, 

vertidas a qualquer tempo. O que se determina é que o benefício seja 

lastreado em contribuições satisfatórias, de modo a ser minimamente 

suportado pelo Sistema Previdenciário. Preenchido esse requisito, resta 

tão-somente alcançar o requisito etário augurado. Por fim, deve ser 

ressaltado que não se aplicam obviamente os preceitos de transição 

instituídos no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 aos segurados inscritos na 

Previdência após 24 de julho de 1991. Para estes há necessidade de se 

observar o prazo de carência previsto no artigo 25, inciso II, do mesmo 

Diploma. Da qualidade de segurado. Conforme já dito alhures, o essencial 

para a concessão da aposentadoria por idade é o suporte contributivo 

correspondente, consubstanciado na carência implementada, tendo em 

vista que, à jurisprudência consagrou orientação no sentido de que é 

irrelevante a perda da condição de segurado para a concessão do 

referido benefício. Do requisito etário. Na hipótese, analiso que a autora já 

preencheu o requisito etário, 60 (sessenta) anos, porquanto nascida em 

05.06.1958 (ID. 26194059). O requerimento administrativo foi solicitado em 

02.07.2019. Do recolhimento das contribuições. Constata-se pelos autos 

que, o relatório do CNIS carreado aos autos comprova o recolhimento de 

158 (cento e cinquenta e oito) contribuições realizadas pela parte autora. 

Há que se fazer menção de que a parte autora laborou para a empresa 

Bar e Churrascaria Bandeirante Ltda pelo período de 01.09.1990 até o 

período de 23.07.1998. Acontece que o INSS deixou de conhecer o 

período de 01.05.1995 a 23.07.1998, totalizando aproximadamente um 

montante de 38 contribuições que, segundo a parte autora em sua 
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exordial, não foram repassadas para a Autarquia-ré. O fato é que ver 

neste caso trazido à baila, a parte autora não deverá ser penalizada pela 

realização do ilícito de outrem, pois é obrigação da Previdência fiscalizar 

os empregadores, principalmente acerca da regularidade das 

contribuições. Deste modo não deve a parte autora ser penalizada pela 

ausência de contribuição, se há anotação do contrato de trabalho na 

carteira profissional como é o caso dos autos. Em conclusão, somadas as 

158 (cento e cinquenta e oito) contribuições comprovadas por meio do 

CNIS com aquelas que, admito judicialmente (01.05.1995 a 23.07.1998, 

totalizando aproximadamente um montante de 38 contribuições), o autor 

apresenta 196 (cento e noventa e seis) contribuições, suficientes à 

concessão do benefício de aposentadoria por idade. 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).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos para o fim de CONDENAR o requerido a CONCEDER o benefício de 

Aposentadoria por Idade em favor da parte autora, desde o indeferimento 

administrativo ocorrido em 02.07.2019 que deverá consistir numa renda 

mensal de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um 

por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo 

ultrapassar 100% (cem por cento) do salário-de-benefício conforme 

dispõe o art. 50, da Lei n.º 8.213/1991. 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 

EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se ao 

Ministério Público Federal para que tome as providências que entender 

cabíveis. 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 sucumbências, no importe de 10% 

sob o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ. 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. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 18 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000816-43.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000816-43.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: JOAO ROCHA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por João Rocha dos Santos em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Requer seja deferida a tutela de evidência para que 

seja reativado o benefício previdenciário de auxílio-doença. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Decido. Da justiça gratuita. Quanto ao 

pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora 

comprovou não possuir condições para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Da tutela de urgência. 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. 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. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se 

aparente, vez que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar. 

Contudo, não se encontra presente o requisito da reversibilidade dos 

efeitos da decisão, uma vez que a concessão irrestrita de benefícios 

previdenciários sem a probabilidade de que a parte autora encontra-se de 

fato impossibilitada de laborar causará danos ao erário. 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 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, bem como 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. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro, 20 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001155-36.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETHE RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001155-36.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIZETHE RIBEIRO BATISTA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. ELIZETHE 

RIBEIRO BATISTA ajuíza a presente Ação Previdenciária para Concessão 

de Pensão por Morte em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL (INSS), ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz, em 

apertada síntese, que é viúva de João Antônio Batista, dependendo 

economicamente deste, que, segundo a requerente, exercia função de 

lavrador. Junto à inicial acostou documentos. Devidamente citado, o INSS 

apresentou contestação, ID. 21961368. Instado a se manifestar, a parte 

requerente deixou de apresentar impugnação à contestação. Em audiência 

de instrução e julgamento, ID. 234435961, foi colhido a oitiva das 

testemunhas arroladas. É a síntese do necessário. Decido. O benefício de 

pensão por morte de trabalhador rural pressupõe: a) óbito do instituidor 

que mantinha a condição de segurada; b) qualidade de dependente e; c) 

dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). Da carência. No que 

tange a necessidade de preenchimento do período de carência, aos 

dependentes de segurada especial de que trata o art. 11, inciso VII, da Lei 

n.º 8.213/1991, fica garantida a concessão de pensão por morte no valor 

de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I) do mesmo códex, 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º). 

Neste sentido assim estabelece a Lei n.º 8.213/1991 em seu art. 26, assim 

estabelece: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente;” Assim, torna-se desnecessário realizar outras 

considerações acerca de tal assunto, mediante os argumentos 

supracitados. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 

02.10.2004, POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. PERCEPÇÃO DE RENDA 

MENSAL VITALÍCIA PESSOA IDOSA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. [...] 2. Aos dependentes de segurado especial de que trata o 

art. 11, inciso VII, da referida lei, fica garantida a concessão de pensão 

por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I), 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º[..] 

(AC 0019553-04.2009.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.488 de 08/10/2014). Da 

condição de segurada especial do “de cujus”. Não obstante não se possa 

obsecrar da autora farta documentação a indicar a atividade rural do “de 

cujus”, por outro lado não é criterioso e razoável que se conceda 

benefícios quando o cotejo das provas não advirta, com a segurança 

imprescindível. Ressalto que, para fazer jus ao benefício de pensão por 

morte rural há que se comprovar a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” até a data do óbito, além de documentos comprobatórios capazes 

de confirmar a dependência econômica dos autores. Verifica-se no que 

tange a aferição de um início razoável de prova documental que a autora 

juntou os seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de óbito 

e acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, transitado em julgado, concedendo o benefício de aposentadoria 

por idade rural ao “de cujus”. Analisando os documentos juntados pela 

autora com a exordial, concluo que estes são aptos como início de prova 

para demonstrar a atividade rural exercida pelo falecido. O que se extrai 

dos autos é que o “de cujus” era lavrador, atividade da qual retirava o seu 

sustento da sua família, caracterizando a condição de segurado especial 

do “de cujus”. 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 os autores, no sentido de comprovar a condição 

de trabalhador rural do “de cujus”. Sendo assim, verifica-se que a autora 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do benefício pleiteado. 

Portanto, restou demonstrado que o “de cujus” se enquadra na qualidade 

de segurado especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, 

verbis: “Art. 9°: 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 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo 

sustentável, de recursos naturais renováveis, 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; c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este 

equiparado, do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, 

que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do 

grupo familiar”. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 31.03.2003, POSTERIOR À LEI Nº 

9.528/97. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. 

EXCLUSÃO. [...] 4. As testemunhas ouvidas comprovaram a condição de 

t r aba lhado r  ru ra l  do  f a l ec ido  ( f l s .  44 /45 ) .  [ . . ]  ( A C 

0015965-23.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.482 de 08/10/2014). Da 

dependência econômica do autor. Quanto à dependência econômica dos 

requerentes, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, trata-se de 

dependência presumida, senão vejamos: “São beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - 

o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada”. Portanto, considerando que o 

benefício de pensão por morte tem natureza alimentar, de subsistência, 

voltada a assegurar à sobrevivência daquele que vive sob a dependência 

econômica de outrem e, uma vez demonstrada a condição de segurado do 

falecido, a condição de dependência e a necessidade econômica dos 

requerentes, necessário se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Outro não é, o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. [...] 3. 

Devidamente comprovada nos autos à qualidade de segurado (a) do (a) 

instituidor (a) da pensão pretendida, bem assim a condição de 

companheiro (a) da parte autora em relação a ele (a), e sendo presumida 

a dependência econômica, correta a sentença que assegurou o 

deferimento do benefício de pensão por morte requerido. [...] (AC 

0065786-25.2010.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.154 de 16/09/2014). 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). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual seja 03/08/2018. 

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, por meio do sistema JusConvênios. 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 sucumbências, no importe de 10% sob o valor 
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das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 

do STJ. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, desde que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários 

mínimos, ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei n º 10.352, de 27/12/2001. Publique-se. 

Intime-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: 1001258-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO DA CONCEICAO (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001258-43.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE FIGUEIREDO DA CONCEICAO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. JOSÉ FIGUEIREDO DA 

CONCEIÇÃO ajuíza Ação de Procedimento Comum em face INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. 

Sustenta, em apertada síntese, que o requerente possui mais de 65 

(sessenta e cinco) anos, vivendo em situação de risco e vulnerabilidade 

social. Requer que seja concedido o benefício de amparo social em favor 

da parte autora. Junto à inicial, acostou os documentos nos autos. 

Devidamente citado o INSS apresentou contestação, ID. 22179911. Instado 

a se manifestar, o requerente apresentou impugnação à contestação de 

ID. 22894733. Decisão de saneamento e organização do processo de ID. 

24238024. Estudo social e estudo psicológico juntado com ID. 28596711. É 

o breve relato. Decido. A Lei n. 8.742/93, denominada Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS regulamentou o art. 203 da CF/88 e definiu a 

assistência social como Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. A LOAS foi regulamentada pelo Decreto n. 1.744, 

de 8-12-1995, exigindo os seguintes requisitos: a) comprovação da 

deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o idoso 

não-deficiente; b) renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário 

mínimo; c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência; d) não 

receber benefício de espécie alguma. Da comprovação da idade mínima. 

No tocante a comprovação da idade mínima, tenho que tal requisito 

resta-se incontroverso, visto que, conforme documentos pessoais do 

requerente juntados na exordial – ID. 21626136, o autor nasceu no dia 

26/01/1948, estando, quando do requerimento administrativo, com 69 anos 

de idade. Dessa forma, resta-se superado tal fato. Da hipossuficiência 

financeira. No que concerne à situação financeira da parte requerente o 

laudo social assim profere: “Através de observações foi constatado que o 

requerente está com dificuldade financeira e devido sua patologia não 

pode exercer nenhuma atividade que exige esforço físico e sobrevive com 

muita dificuldade, e depende de ajuda de terceiros, ou seja, o senhor José 

não está em condições de trabalhar para se auto sustentar. É notório que 

a senhor José Figueiredo não tem mais condições de prover seu meio de 

subsistência, em caráter definitivo. E não possui condições físicas para o 

trabalho [...]” Ainda, assim explicita o estudo psicológico: “Desta forma foi 

percebido que o Sr. José hoje está sobrevivendo apenas com a ajuda de 

terceiros, que não consegue ajuda familiar devido os mesmo não 

possuírem condições financeiras.” Mediante o estudo social e psicológico 

verifica-se que, a renda percebida pelo grupo familiar a que pertence à 

parte autora não é suficiente para auferir uma vida com o mínimo de 

dignidade. Até pelo fato de que no julgamento dos RE 567985 e 580963, e 

da Reclamação nº 4374, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 20, 

§ 3º, da Lei nº 8.742/93, no que se refere à renda mensal familiar, 

consolidando o entendimento de que o parâmetro previsto no art. 20, § 3º, 

da LOAS, não é mais servil à aferição da conjuntura de hipossuficiência 

do idoso ou do deficiente, sinalizando no sentido de que o critério de renda 

per capita de ¼ do salário mínimo não é absoluto, motivo pelo qual a 

miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias 

concretas do caso analisado. Outro não é o entendimento do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: [...] 4. No julgamento dos RE 

567985 e 580963, e da Reclamação nº 4374, o STF declarou a 

inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, no que se refere 

à exigência de que a renda "per capita" da família seja inferior a ¼ do 

salário mínimo. (AC 0011152-69.2016.4.01.9199 / RO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 de 10/06/2016). Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre 

salientar que os juros de mora serão aqueles aplicados a poupança. Já 

com relação à correção monetária deve aplicar o IPCA-E, conforme decidiu 

o STF no RE 870947/SE. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido a CONCEDER o benefício de prestação continuada 

(LOAS) a parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo. Ante a juntada 

do requerimento administrativo realizado pela parte requerente, CONCEDO 

o benefício de prestação continuada (LOAS), desde a data deste ocorrido 

em 15/09/2017 observada a prescrição quinquenal. DETERMINO que o 

benefício de prestação continuada deva ser revisto a cada dois anos, 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem nos 

termos do art. 21, Lei 8.742/93. 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, por meio do Sistema JusConvênios. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos do RE 870947/SE, 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 de apelação contra o valor fixado a título de honorários 

periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos em favor do perito 

nomeado aos autos para que este providencie a cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, CNGC/MT. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de março de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000602-86.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000602-86.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

interposta por MARIA DE LURDES IDALAMARE contra BANCO OLÉ 

CONSIGNADO todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é 

idosa, analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 105413953 do 

BANCO OLE CONSIGNADO, cujo valor do empréstimo é de R$ 4.960,72, o 

desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 153,00 com um 

total de 72 parcelas. Foram descontadas 22 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 3.360,00, e o início dos descontos foi em 01/2016 

finalizado em 10/2017. Requereu a condenação do requerido a ressarcir 

ao autor os danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos 

autos, ocasião em que o requerido alegou preliminar de inépcia da inicial 

por ausência de documento indispensável para a propositura da demanda; 
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preliminar de conexão, sob o argumento de que a parte autora ajuizou 

outras demandas discutindo o mesmo contrato em questão. No mérito 

aduziu que a parte autora por livre e espontânea vontade celebrou o 

contrato em questão, não havendo que se falar em dano indenizável. A 

audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de 

apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Passo a 

análise das preliminares suscitadas. Do indeferimento da petição inicial: 

rejeito a preliminar em questão, considerando que tal documento não 

encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da 

lide. Portanto, rejeito a preliminar em questão. Da alegação de conexão: 

rejeito a preliminar em questão, tendo em vista que tratam-se de contratos 

diferentes. Portanto, rejeito a preliminar em questão. Quanto ao mérito a 

matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de 

produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. 

Apesar do exposto pelo autor, todavia não há como acolher-se suas 

razões. Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo 

bancário com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam 

descontadas em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor. 

Portanto, o vínculo contratual existente entre as partes, foi devidamente 

comprovado pela ré, pelos documentos acostados na contestação. As 

provas existentes nos autos afastam eventuais verossimilhanças das 

alegações do autor. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o 

requerido apenas vem descontando do benefício previdenciário os valores 

efetivamente devidos, em decorrência dos contratos de empréstimos. O 

Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 42, parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

(destaquei). Evidente que a requerida não vem cobrando qualquer valor 

indevido e, assim, o autor não faz jus à repetição do indébito em dobro. 

Sequer teria direito ao reembolso de valores, posto que não cobrados 

erroneamente. Em consequência, danos morais não são devidos, pois o 

autor não suportou ofensa ou agressão que justifique a indenização 

pretendida. Verifica-se que ela própria contratou o empréstimo em questão 

com assinatura a rogo de seu filho. Assim, não se pode atribuir à 

instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito, já que agiu nos 

termos estipulados contratualmente. O autor não produziu qualquer prova, 

sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das operações. 

Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto aos documentos 

apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do 

CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das 

custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios 

devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. 

Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso), em 

razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 25 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000595-94.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES IDALAMARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000595-94.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE LURDES IDALAMARE REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

interposta por MARIA DE LURDES IDALAMARE contra ITAU UNIBANCO 

S/A todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, 

analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 

0028253423920180927 do BANCO ITAÚ S/A, cujo valor do empréstimo é 

de R$ 330,16, o desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 

11,92 com um total de 45 parcelas. Foram descontadas 05 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 59,60, e o início dos descontos foi em 

10/2018. Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os 

danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, 

ocasião em que o requerido alegou que o valor a ela correspondente foi 

liberado em favor da própria parte autora, conforme se pode observar da 

movimentação bancária. Aduziu que a parte autora usufruiu da operação 

legitimamente por ela contratada e pretende, com a presente ação, 

desincumbir-se da principal obrigação por ela assumida, qual seja a 

obrigação de adimplemento. A audiência conciliatória restou infrutífera. 

Intimada, a parte autora em nada se manifestou. Vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. A matéria em questão é de direito e de fato, porém, não 

há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Ao que indica o contexto probatório dos autos, o autor 

foi vítima de utilização indevida de seus dados por terceiro, que realizou 

operação de empréstimo bancário. Verifico que a parte requerida deixou 

de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes. O ato ilícito 

está configurado porquanto não tomou a demandada os devidos cuidados 

quando da contratação. Ao que tudo indica autor foi vítima de um golpe, 

com o qual acabou a instituição financeira anuindo, ainda que de forma 

culposa. Entretanto, por se estar diante de responsabilidade objetiva, há 

de haver a responsabilização da instituição financeira. Diante da 

demonstração de fraude na contratação, cabível a restituição das 

parcelas descontadas de forma indevida. A parte requerida não 

demonstrou que o valor recebido extrajudicialmente pelo procurador da 

parte autora diz respeito ao empréstimo ora discutido. Do dano moral. Igual 

trânsito se defere à pretensa reparação por danos morais, vez que não 

sofreu a parte autora simples constrangimento ou transtorno inerente às 

relações sociais e/ou comerciais. Isso porque, a parte autora, seja por 

má-fé ou desorganização dos demandados, teve descontado de seu 

benefício previdenciário parcelas mensais decorrentes de supostos 

empréstimos consignados que não contratou. Os descontos perpetrados 

atingiram verba de natureza evidentemente alimentar e causaram 

inegáveis e desnecessários transtornos para a parte requerente, pois, 

parcos seus proventos de aposentadoria (cerca de um salário mínimo), 

por certo afetaram sobremaneira seu orçamento mensal. Os demandados 

se enquadram no conceito de fornecedor previsto no art. 3º, caput, do 

CDC, e fornecem produtos e serviços que são remunerados diretamente 

por seus consumidores. Portanto, como já referido alhures, respondem 

objetivamente perante eles por qualquer dano decorrente de sua atividade, 

como preceitua o art. 14, caput, do mesmo diploma legal. É dever dos 

demandados a conferência dos dados pessoais fornecidos pelos 

consumidores, e seu uso indevido é risco inerente à atividade 

desenvolvida, devendo por eles ser assumido, de modo que não é 

exceção que possa ser oposta ao consumidor como empecilho a sua 

pretensão indenizatória. Nessa senda, a conduta das partes demandadas 

causou à autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se 

trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a 

pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo. 

Ultrapassada tal questão, sendo evidente o dano moral perpetrado, passo 

à análise e fixação do quantum a ser indenizado. O quantum indenizatório 

deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a 

capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para 

desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de 

locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, considerando que 

se está a frente de instituição financeira de grande porte, tenho por 

pertinente arbitrá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Da repetição em dobro 

dos valores descontados. No que diz respeito à devolução do indébito, 

esta deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência 

de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não se vislumbra 

na hipótese. Este o entendimento pacificado na Corte Superior: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO. 1. Nos termos 

da consolidada jurisprudência desta Corte, a devolução em dobro do valor 

indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia 
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por parte do credor. Precedentes. Incidência da súmula 7/STJ. 

Impossibilidade de reenfrentamento do acervo fático e probatório dos 

autos para derruir a fundamentação do Tribunal a quo que asseverou 

inexistir má-fé da casa bancária. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 446861/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido 

inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 330,16 e 

determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento 

do autor; b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos 

valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição 

trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o 

desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a parte 

requerida à reparação de danos morais em R$ 6.000,00, valor que deverá 

ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à 

data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário 

e d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e 

honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação. Após o trânsito em julgado, não havendo pedido de 

cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. 

Comodoro-MT, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000667-81.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000667-81.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: TEREZINHA MAMAINDE REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

interposta por TEREZINHA MAMAINDE contra BANCO OLÉ CONSIGNADO 

todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, 

analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 155550393 do 

BANCO OLE CONSIGNADO, cujo valor do empréstimo é de R$ 7.241,02, o 

desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 182,72 com um 

total de 70 parcelas. Foram descontadas 01 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 182,72, e o início dos descontos foi em 02/2019. Requereu 

a condenação do requerido a ressarcir ao autor os danos morais e 

materiais. A contestação foi apresentada nos autos, ocasião em que o 

requerido alegou que não resta dúvida de que a parte Autora sempre 

esteve ciente da sistemática do cartão de crédito ao firmar o referido 

contrato. Deve-se ressaltar que o Banco Olé Bonsucesso, apenas após 

procurado pela parte Autora, realizou o contrato solicitado por ela. O fato 

da parte autora se declarar analfabeta não a impede de constituir negócio 

jurídico válido, porquanto essa circunstância não lhe torna absoluta ou 

relativamente incapaz, nos termos da lei civil. A audiência conciliatória 

restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de apresentar réplica. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Quanto ao mérito a matéria em 

questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir 

outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Apesar 

do exposto pelo autor, todavia não há como acolher-se suas razões. 

Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo bancário 

com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam descontadas 

em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor. Portanto, o 

vínculo contratual existente entre as partes, foi devidamente comprovado 

pela ré, pelos documentos acostados na contestação. As provas 

existentes nos autos afastam eventuais verossimilhanças das alegações 

do autor. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o requerido 

apenas vem descontando do benefício previdenciário os valores 

efetivamente devidos, em decorrência dos contratos de empréstimos. O 

Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 42, parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

(destaquei). Evidente que a requerida não vem cobrando qualquer valor 

indevido e, assim, o autor não faz jus à repetição do indébito em dobro. 

Sequer teria direito ao reembolso de valores, posto que não cobrados 

erroneamente. Em consequência, danos morais não são devidos, pois o 

autor não suportou ofensa ou agressão que justifique a indenização 

pretendida. Verifica-se que ela própria contratou o empréstimo em questão 

com assinatura a rogo por pessoa de sua família. Assim, não se pode 

atribuir à instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito, já que agiu 

nos termos estipulados contratualmente. O autor não produziu qualquer 

prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das 

operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto aos 

documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto do 

Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 25 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000774-28.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000774-28.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIZABETE MAMAINDE REQUERIDO: BANCO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos. Trata-se de ação de procedimento 

comum interposta por ELIZABETE MAMAINDE contra BANCO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL SA todos devidamente qualificados. Aduziu em 

síntese que é idosa, analfabeta, indígena, aposentada por idade, e 

percebeu que estava ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu 

benefício. Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que 

será demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 

00000000000002508503 do BANCO BANRISUL, cujo valor do empréstimo 

é de R$ 4.395,29, o desconto mensal no benefício da parte Autora foi de 

R$ 126,00 com um total de 72 parcelas. Foram descontadas 47 parcelas, 

totalizando o montante de R$ 5.922,00, e o início dos descontos foi em 

04/2015. Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os 

danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, 

ocasião em que o requerido alegou em suma prejudicial de mérito, qual 

seja, prescrição. Alegou ademais, que a parte autora por livre e 

espontânea vontade, celebrou junto ao requerido o contrato em questão 

não tendo sido perpetrado qualquer ato ilícito pela parte requerida. A 

audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de 

apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da 

prejudicial de mérito – prescrição. A prejudicial de mérito não merece ser 

acolhida, considerando que no caso em comento aplica-se a teoria da 

“actio nata”, ou seja, o prazo prescricional é contado a partir do 

conhecimento do dano. Conforme se depreende da jurisprudência 

sedimentada do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRICÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, em 

harmonia com a orientação do STJ, concluiu que, no caso em exame, o 

qual visa indenização por suposta má prestação de serviço. o prazo 

prescricional é o do art. 27 do CDC, e começou a correr a partir da 

violação do direito material. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 602.851/SC, ReI. Ministro MARCO AURÉLIO BElLlZZE, TERCEIRA 
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TURMA, j. 16/12/2014, DJe 02102/2015). Grifo nosso. A parte autora alega 

que, ao perceber que o seu beneficio previdenciário estava cada vez 

menor, dirigiu-se até a agência do INSS e recebeu a informação de que 

haviam empréstimos bancários em seu nome, conforme extrato em anexo. 

Além disso, a requerente é pessoa de parcas instruções, idosa e 

analfabeta, sendo crível, a meu ver, que não tenha constatado os 

descontos mensais desde o início do contrato, até por conta dos módicos 

valores das parcelas. Diante disso, considerando que as ações foram 

propostas no dia 24/04/2019, resta afastada por completo a alegada 

prescrição, porquanto o termo inicial da contagem do prazo quinquenal 

somente teve início a partir do dia do conhecimento do dano e sua autoria, 

ou seja, a partir da data do extrato retirado no INSS em fevereiro de 2019. 

Posto isto, rechaço a prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito a matéria 

em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir 

outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Apesar 

do exposto pelo autor, todavia não há como acolher-se suas razões. 

Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo bancário 

com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam descontadas 

em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor. Portanto, o 

vínculo contratual existente entre as partes, foi devidamente comprovado 

pela ré, pelos documentos acostados na contestação. As provas 

existentes nos autos afastam eventuais verossimilhanças das alegações 

do autor. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o requerido 

apenas vem descontando do benefício previdenciário os valores 

efetivamente devidos, em decorrência dos contratos de empréstimos. O 

Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 42, parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

(destaquei). Evidente que a requerida não vem cobrando qualquer valor 

indevido e, assim, o autor não faz jus à repetição do indébito em dobro. 

Sequer teria direito ao reembolso de valores, posto que não cobrados 

erroneamente. Em consequência, danos morais não são devidos, pois o 

autor não suportou ofensa ou agressão que justifique a indenização 

pretendida. Verifica-se que ela própria contratou o empréstimo em questão 

com assinatura a rogo de pessoa do seu núcleo familiar. Assim, não se 

pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito, já que 

agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não produziu 

qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das 

operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto aos 

documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000718-92.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JACI MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000718-92.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: JACI MAMAINDE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum 

interposta por JACI MAMAINDE contra BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. todos devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, 

analfabeta, indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava 

ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu benefício. 

Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que será 

demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 570016071 do 

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, cujo valor do empréstimo é de R$ 763,11, 

o desconto mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 23,00 com um 

total de 72 parcelas. Foram descontadas 24 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 552,00, e o início dos descontos foi em 03/2017, e 

continua ativo. Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor 

os danos morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, 

ocasião em que o requerido alegou preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documento indispensável para a propositura da demanda; 

preliminar de conexão, sob o argumento de que o autor possui outras 

ações em tramite neste mesmo juízo com a mesma causa de pedir, bem 

como alegou falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato 

nos canais administrativos do banco réu. Argumentou que a parte autora 

por livre e espontânea vontade celebrou o contrato em questão, bem como 

teria havido uma demora proposital no ajuizamento da demanda. A 

audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de 

apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Do 

indeferimento da petição inicial: rejeito a preliminar em questão, 

considerando que tal documento não encontra previsão legal, bem como 

não é indispensável ao julgamento da lide. Portanto, rejeito a preliminar em 

questão. Da preliminar de conexão: Rejeito a preliminar em questão, tendo 

em vista que tratam-se de contratos diferentes. Portanto, rejeito a 

preliminar em questão. Da ausência de prévio requerimento administrativo: 

rejeito a preliminar em questão, porquanto inexiste necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para acesso ao Poder Judiciário, 

nos termos do art. 5o, XXXV, CRFB. Quanto ao mérito a matéria em 

questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir 

outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Apesar 

do exposto pelo autor, todavia não há como acolher-se suas razões. 

Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo bancário 

com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam descontadas 

em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor. Portanto, o 

vínculo contratual existente entre as partes, foi devidamente comprovado 

pela ré, pelos documentos acostados na contestação. As provas 

existentes nos autos afastam eventuais verossimilhanças das alegações 

do autor. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o requerido 

apenas vem descontando do benefício previdenciário os valores 

efetivamente devidos, em decorrência dos contratos de empréstimos. O 

Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 42, parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

(destaquei). Evidente que a requerida não vem cobrando qualquer valor 

indevido e, assim, o autor não faz jus à repetição do indébito em dobro. 

Sequer teria direito ao reembolso de valores, posto que não cobrados 

erroneamente. Em consequência, danos morais não são devidos, pois o 

autor não suportou ofensa ou agressão que justifique a indenização 

pretendida. Verifica-se que ela própria contratou o empréstimo em questão 

com assinatura a rogo de seu filho. Assim, não se pode atribuir à 

instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito, já que agiu nos 

termos estipulados contratualmente. O autor não produziu qualquer prova, 

sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das operações. 

Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto aos documentos 

apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do 

CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das 

custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios 

devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. 

Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso), em 

razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 10 de setembro de 

2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000701-56.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JACI MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 146 de 375



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000701-56.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: JACI MAMAINDE REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum interposta 

por JACI MAMAINDE contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A todos 

devidamente qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, 

indígena, aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo 

descontos indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o 

empréstimo consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo 

desta inicial, foi o contrato de nº 010854665 do BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL S/A, cujo valor do empréstimo é de R$ 6.114,05, o desconto 

mensal no benefício da parte Autora foi de R$ 186,60 com um total de 58 

parcelas. Foram descontadas 32 parcelas, totalizando o montante de R$ 

1.175,00, 07/2012, com término dos descontos em 02/2015. Requereu a 

condenação do requerido a ressarcir ao autor os danos morais e 

materiais. A contestação foi apresentada nos autos, ocasião em que o 

requerido alegou em suma impugnação ao deferimento da assistência 

judiciária gratuita. Alegou ademais, que a parte autora por livre e 

espontânea vontade, celebrou junto ao requerido o contrato em questão 

não tendo sido perpetrado qualquer ato ilícito pela parte requerida. A 

audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de 

apresentar réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da 

impugnação a assistência judiciária gratuita: Rejeito a preliminar em 

questão, tendo em vista que a parte requerida não comprovou sinais 

externos de riqueza. Quanto ao mérito a matéria em questão é de direito e 

de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das 

existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Apesar do exposto pelo autor, 

todavia não há como acolher-se suas razões. Restou demonstrado que o 

autor firmou contrato de empréstimo bancário com o réu, no qual ficou 

pactuado que as parcelas seriam descontadas em folha de pagamento, 

até a liquidação do saldo devedor. Portanto, o vínculo contratual existente 

entre as partes, foi devidamente comprovado pela ré, pelos documentos 

acostados na contestação. As provas existentes nos autos afastam 

eventuais verossimilhanças das alegações do autor. Não há que se falar 

em repetição de indébito, pois o requerido apenas vem descontando do 

benefício previdenciário os valores efetivamente devidos, em decorrência 

dos contratos de empréstimos. O Código de Defesa do Consumidor assim 

dispõe: “Art. 42, parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” (destaquei). Evidente que a requerida não 

vem cobrando qualquer valor indevido e, assim, o autor não faz jus à 

repetição do indébito em dobro. Sequer teria direito ao reembolso de 

valores, posto que não cobrados erroneamente. Em consequência, danos 

morais não são devidos, pois o autor não suportou ofensa ou agressão 

que justifique a indenização pretendida. Verifica-se que ela própria 

contratou o empréstimo em questão com assinatura a rogo de seu filho. 

Assim, não se pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer 

ato ilícito, já que agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não 

produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível 

fraude das operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto 

aos documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000681-65.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000681-65.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: CLEUZA MAMAINDE REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Trata-se de ação de procedimento comum interposta por CLEUZA 

MAMAINDE contra BANCO BRADESCO S.A.todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que é idosa, analfabeta, indígena, 

aposentada por idade, e percebeu que estava ocorrendo descontos 

indevidos mensalmente de seu benefício. Argumentou que o empréstimo 

consignado não solicitado e que será demonstrado ao longo desta inicial, 

foi o contrato de nº 0123253592733 do BANCO BRADESCO S.A, cujo 

valor do empréstimo é de R$ 7.000,00, o desconto mensal no benefício da 

parte Autora foi de R$ 209,53 com um total de 60 parcelas. Foram 

descontadas 13 parcelas, totalizando o montante de R$ 2.723,89. 

Requereu a condenação do requerido a ressarcir ao autor os danos 

morais e materiais. A contestação foi apresentada nos autos, ocasião em 

que o requerido alegou preliminar de ausência de interesse de agir por 

ausência de pretensão resistida. No mérito aduz que o requerido não tem 

como ser responsabilizado por uma simples alegação da autora, que não 

traz qualquer prova de suas alegações, se limitando apenas a negar a 

realização do empréstimo com o requerido. A audiência conciliatória restou 

infrutífera. Intimada, deixou a parte autora de apresentar réplica. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da ausência de prévio 

requerimento administrativo: rejeito a preliminar em questão, porquanto 

inexiste necessidade do esgotamento das vias administrativas para 

acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, CRFB. Quanto 

ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há 

necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC. Apesar do exposto pelo autor, todavia não há como 

acolher-se suas razões. Restou demonstrado que o autor firmou contrato 

de empréstimo bancário com o réu, no qual ficou pactuado que as 

parcelas seriam descontadas em folha de pagamento, até a liquidação do 

saldo devedor. Portanto, o vínculo contratual existente entre as partes, foi 

devidamente comprovado pela ré, pelos documentos acostados na 

contestação. As provas existentes nos autos afastam eventuais 

verossimilhanças das alegações do autor. Não há que se falar em 

repetição de indébito, pois o requerido apenas vem descontando do 

benefício previdenciário os valores efetivamente devidos, em decorrência 

dos contratos de empréstimos. O Código de Defesa do Consumidor assim 

dispõe: “Art. 42, parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” (destaquei). Evidente que a requerida não 

vem cobrando qualquer valor indevido e, assim, o autor não faz jus à 

repetição do indébito em dobro. Sequer teria direito ao reembolso de 

valores, posto que não cobrados erroneamente. Em consequência, danos 

morais não são devidos, pois o autor não suportou ofensa ou agressão 

que justifique a indenização pretendida. Verifica-se que ela própria 

contratou o empréstimo em questão com assinatura a rogo de seu filho. 

Assim, não se pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer 

ato ilícito, já que agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não 

produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível 

fraude das operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto 

aos documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 26 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000871-91.2020.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000871-91.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS BISPO ajuizou Ação de 

concessão de pensão por morte - c/c pedido de tutela de evidencia, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta o 

autor preencher os requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios previdenciários. Desta forma, pleiteia a concessão de tutela 

provisória de evidência, para que seja deferido o pedido de pensão por 

morte. Juntou a documentação. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

evidência, com fundamento no art. 311, II, CPC, in verbis: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; In casu, entendo que não se afiguram 

presentes os requisitos acima expostos, conforme pleiteado na exordial, 

pois não há provas acima de dúvidas a respeito da dependência da autora 

com o falecido, bem como se esse sustentava a qualidade de segurado 

especial, nos termos do indeferimento da autarquia requerida. No mais, 

entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, 

melhores elementos sejam trazidos aos autos, e via de consequência, a 

tutela jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, portanto, ausentes 

os requisitos do art. 311, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória de 

evidência. Consequentemente, verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo “códex”, RECEBO a petição inicial. 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. Cadastre a prioridade na 

tramitação processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Após, havendo 

contestação, intime-se a parte autora para réplica, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro/MT, 23 de março de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001792-84.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001792-84.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BEZERRA REU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 

ajuíza Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados na inicial. 

Aduz, em apertada síntese, que viveu e trabalhou na zona rural por mais 

de 30 (trinta) anos dependendo de lavoura, trabalhando para subsistência 

própria e de sua família, no típico sistema de economia familiar. Junto à 

inicial, acostou os documentos. Devidamente citado, o INSS apresentou 

contestação. Audiência de instrução e julgamento realizada em ID. 

27310624 É o breve relato. Decido. Pretende a autora obter provimento 

judicial assegurando-lhe a aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial. A situação da autora 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 pela autora, 

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 pela autora com a exordial, concluo que estes são 

aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural exercida há 

longa data. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, as 

provas materiais apresentadas pela autora são suficientes para 

demonstrar a sua condição de rurícola. Com efeito, a autora comprovou 

através dos documentos carreados aos autos a profissão de agricultora. 

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 
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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 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 a autora é agricultora, atividade da qual retirava o seu 

sustento e da sua família, caracterizando a sua condição de segurada 

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 autora, no sentido de comprovar sua condição 

de trabalhadora rural. Sendo assim, verifica-se que a autora 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 a autora implementou os requisitos 

exigidos para obtenção do benefício pleiteado. Isso porque a autora 

possui mais de 55 (cinquenta e cinco) 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 pela autora e a família desde 

longa data. Da qualidade de segurada. 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 a autora comprovou ter mais de 55 (cinquenta e cinco) 

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 segurada 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 MARIA DE FATIMA DOS 

SANTOS BEZERRA 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 06 de setembro de 2018. 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, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com o enunciado da Súmula nº 111 do 

STJ e art. 85, §3º, I, CPC. 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 10 de março de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-24.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VIEIRA DA SILVA BRAZIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANI CAROLINE NUNES DUTRA OAB - MT21807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000481-24.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

CATARINA VIEIRA DA SILVA BRAZIL REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Catarina Vieira 

da Silva Brasil ajuíza a presente Ação Previdenciária em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. 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 do processo 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 
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fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. Em que pesem as 

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. Ao menos 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 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, bem como para responder os 

quesitos apresentados pelas partes. Designo a perícia médica para o dia 

04 de abril de 2020, a partir das 09h00min, no prédio do Fórum desta 

Comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. 

Intime-se a requerente pessoalmente da data da perícia agendada. 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. 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, 05 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-12.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANDIR ROZA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000540-12.2020.8.11.0046. AUTOR: 

DEJANDIR ROZA FERNANDES REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Atento aos autos, verifico que a 

petição não apresenta os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Assim, nos termos do artigo 320 do CPC, DETERMINO que o 

requerente emende a inicial, para o fim de apresentar os documentos 

necessários para a propositura da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento no prazo acima estabelecido acarretará no indeferimento da 

petição inicial, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 05 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-61.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000830-61.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE VIEIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. JOSÉ VIEIRA DA SILVA ajuizou Ação 

de Aposentadoria Rural por Idade em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aduz, em apertada síntese, que viveu e trabalhou na zona rural por mais 

de 15 anos, dependendo de lavoura branca, trabalhando para 

subsistência própria e de sua família, no típico sistema de economia 

familiar. Junto à inicial, acostou os documentos. Devidamente citado, o 

INSS apresentou contestação de ID. 20458899. Impugnação acostada de 

ID. 22497192. Despacho saneador de ID. 24180616. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos das testemunhas 

arroladas pela parte autora. É o relato do necessário. Decido. Pretende a 

parte autora 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. Não obstante não se possa obsecrar da lavradora 

farta documentação a indicar sua atividade, por outro lado não é criterioso 

e razoável que se conceda benefícios quando o cotejo das provas não 

advirta, com a segurança imprescindível, a atividade rural, sob regime de 

economia familiar, pelo período exigido pela legislação aplicável. No caso, 

a teor do art. 142 da Lei 8.213 de 1991, ao autor é exigido a comprovação 

do exercício de atividade rural sob o regime de economia familiar 

correspondente ao ano em que o segurado implementou todas as 

condições necessárias à obtenção do benefício. Verifica-se que, o 

requerente carreou como inicio de prova material 11 notas fiscais, sendo a 

mais antiga delas datada de 06/05/2015. A meu ver tais documentos não 

demonstram de forma satisfatória o labor rural pelo período de carência 

estabelecido na Lei n.º 8.213/91, visto que tais documentos não 

preenchem todo o período de carência necessário para o deferimento do 

beneficio pleiteado pela parte autora. Outro não é, o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: [...] 4. A prova material 

apresentada não serviu para comprovar a atividade rural. A certidão de 

casamento (fl.25) contém informação acerca da profissão do marido da 

autora como lavrador, datada em 28/12/1974, sendo muito antiga e em 

oposição a extrato demonstrativo expedido pelo INSS (fl. 123) informando 

que o marido da autora exerceu atividade como empresário individual no 

período de 09.11.1983 a 19.04.2012. Não há documento algum encartado 

ao feito que comprove a atividade rural, nos moldes deferidos na lei, 

re la t i vamente  ao  pe r íodo  de  ca rênc ia  ex ig ido .  (AC 

0002761-96.2014.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.889 de 16/07/2015). [...] 4. 

Diante da ausência de documentos que demonstrem atividade rural da 

parte-autora não se reconhece o direito ao benefício de aposentadoria 

rural por idade, eis que não é admitida prova exclusivamente testemunhal 

para tal fim (Súmula 27 do TRF/1ª Região e 149/STJ). ((AC 

0019610-46.2014.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.3764 de 02/10/2015). [...] 3. 

Diante da ausência de início de prova material corroborada por prova 

testemunhal que demonstre atividade rural da parte-autora, não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade. 4. 

Apelação desprovida. (AC 0058067-50.2014.4.01.9199 / GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Rel.Conv. JUIZ 

FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 p.3800 de 02/10/2015). Da prova testemunhal. No tocante a prova 

testemunhal as alegações do autor mesmo que corroborada por 

testemunhas, no sentido de que sempre vivera em propriedades rurais 
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sob o regime de economia familiar, mostraram-me frágeis e ao mesmo 

tempo contraditórias e, portanto não me convenceram de que o autor deva 

ser aposentado como segurado especial da Previdência Social. Consta 

que o autor não se desincumbiu de colacionar aos autos provas que 

pudessem atestar, em lapso temporal, sua condição de rurícola, inexiste a 

possibilidade de se aferir se, de fato, houve o cumprimento do período de 

carência exigida por lei, nos exatos termos do art. 142 da Lei 8.213/91. 

Ressalta-se que o requisito exigido para a concessão do benefício 

postulado não restou atendido, vez que, as Súmulas 149 do STJ e 27 do 

TRF-1ª. Região tem o entendimento de que não é admissível prova 

exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço com 

fins previdenciários. Assim, não tendo sido juntado pela parte autora outro 

documento válido que comprove a atividade de rurícola durante o período 

de carência, restou desatendido o disposto nos artigos 55, § 3º e 143 da 

Lei nº 8.213/91, devendo ser indeferido o pedido de concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade. Outro não é, o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: [...] É inadmissível prova 

exclusivamente testemunhal. (AC 0045624-72.2011.4.01.9199 / MT, Rel. 

JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), Rel.Conv. JUÍZA 

FEDERAL GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.307 de 24/09/2014). [...] 1. A autora não se 

desincumbiu do ônus de instruir a inicial com documentos comprobatórios 

de sua atividade campesina durante o período de carência, que, no seu 

caso, é de 12 anos e 6 meses. [...] 2. Ainda que os depoimentos colhidos 

afirmem a dedicação da autora ao trabalho rural durante vários anos, o 

que ocorreu no caso em tela, o requisito exigido para a concessão do 

benefício postulado não restou atendido, pois esta Corte, bem assim o 

STJ, sedimentara (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF-1ª. Região) o 

entendimento de que não é admissível prova exclusivamente testemunhal 

para comprovação de tempo de serviço com fins previdenciários. [...] (AC 

0017895-42.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.139 de 22/09/2014). Logo, 

o autor NÃO se enquadra na qualidade de segurado especial, definido no 

artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, verbis: “Art. 9°: 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 que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: a) produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área contínua ou não de 

até quatro módulos fiscais; ou 2. de seringueiro ou extrativista vegetal na 

coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, 

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 

dezesseis anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, que, comprovadamente, tenham 

participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar”. Portanto, diante 

dessa conjuntura fática, em que se verifica que o requerente, no 

interstício temporal imediatamente anterior a data do requerimento do 

benefício previdenciário, não comprovou que desempenhava atividades 

exclusivamente rurais, em regime de economia familiar, considero que se 

afigura descabida a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

nos termos do art. 487, I, CPC o pedido de aposentadoria rural por idade 

formulado por JOSÉ VIEIRA DA SILVA. CONDENO a parte autora nas 

custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa sobrestada a sua cobrança por 

até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, CPC. 

Sentença não sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-49.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS SILVA DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000059-49.2020.8.11.0046. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: APARECIDA DOS SANTOS SILVA DE 

PAULA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. I – Deixo de analisar, por ora, o pleito inicial. II - 

Intimem-se a parte autora/exequente, por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no Dje, para o fim de comprovar sua 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC (contracheque, CTPS ou outro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida as custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que seja 

certificado se houve o devido recolhimento. Após o prazo supra com ou 

sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000758-74.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZENEIDE CORDEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000758-74.2019.8.11.0046 

AUTOR(A): MARIA ZENEIDE CORDEIRO OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Embargos de 

declaração interpostos por MARIA ZENEIDE CORDEIRO OLIVEIRA ante 

contradição em sentença prolatada nos autos. Suscita contradição da 

sentença embargada, sob o argumento de que a mesma fixou data diversa 

aos documentos apresentados nos autos. É o necessário. Decido. 

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material. Atento aos autos verifico que 

razão assiste o nobre embargante, considerando que a cessação 

indevida ocorreu em 17/09/2018. Pelo exposto, CONHEÇO e DOU 

provimento aos presentes embargos de declaração, e por consequência, 

FIXO como data inicial para 18/09/2018 data posterior ao da cessação do 

benefício. No mais permanece inalterada a sentença vergastada. Não 

havendo recurso voluntário no prazo legal, certifique o trânsito e arquivem 

os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-29.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOUZA DA HORA (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)

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000276-29.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): GENIVALDO SOUZA DA HORA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. GENIVALDO SOUZA DA HORA ajuíza a 

presente Ação Previdenciária Para Concessão De Pensão Por Morte em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), todos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta a autora que era 

dependente da segurada DERLIENE BIENOW GRAUNKE, o qual veio a óbito 

em 16/09/2018. Requer que seja julgado procedente a presente demanda 

para condenar a autarquia requerida a conceder o beneficio de pensão 
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por morte em favor da parte autora. Devidamente citado, o INSS contestou 

o pedido alegando que a requerente não comprovou a dependência 

econômica em relação ao “de cujus”, ID 20283205. Impugnação a 

Contestação, ID 20349088. É a síntese do necessário. Decido. O beneficio 

de pensão por morte é um beneficio recebido pelos dependentes do 

segurado da Previdência Social que vier a falecer sendo este regulado 

pelo art. 74 e seguintes da Lei n.º 8.213/1991, todavia, para fazer jus à 

percepção do referido beneficio, faz-se necessário que o postulante 

preencha alguns requisitos impostos pela legislação previdenciária, quais 

sejam: a) condição de dependente do requerente; b) qualidade de 

segurado do falecido. Para tanto a legislação previdenciária classifica os 

dependentes da seguinte maneira nos termos do art. 16, da Lei n.º 

8.213/91: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a 

companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente 

incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, 

de 2011) Analisando detidamente os autos, verifico que o requerente não 

logrou êxito em comprovar a união estável do casal. Os documentos que 

constam nos autos não provam que o autor, era dependente da de cujus, 

pois não se pode concluir ser a falecida o arrimo financeiro ou contribuinte 

substancial a ponto de caracterizar a dependência econômica do autor, 

que deve ser provada, nos termos do art. 16, § 4º da Lei nº 8.213/91. 

Ressalto que o preceito é ser dependente, carecendo a situação inversa 

ser provado, o que não se encontra nos autos, pois não há nos autos 

nenhuma prova material capaz de demonstrar sua dependência e nem 

mesmo a sua união estável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos 

termos do art. 487, inciso I, CPC o pedido de concessão de pensão por 

morte formulada por GENIVALDO SOUZA DA HORA. CONDENO a parte 

autora nas custas processuais e em honorários advocatícios 

sucumbenciais os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa 

sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, 

nos termos do art. 98, §3º, CPC. Sentença não sujeita a reexame 

necessário. Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Comodoro/MT, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001495-77.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001495-77.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MANOEL DE OLIVEIRA COELHO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. MANOEL DE OLIVEIRA COELHO 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 30/09/1958, ou seja, em 2019 já conta com 

62 anos de vida quando do ajuizamento da ação. Ademais, informa que 

exerceu atividade rural durante toda sua vida, inclusive informa que 

exerce ainda tal atividade, em regime de economia familiar, comprovando 

por meio dos seguintes documentos: Documentos pessoais, comprovante 

de residência, Certidão de casamento, Comprovante do protocolo de 

requerimento da previdência social, cadastro de produtor rural, carteira de 

associado do Sindicato Rural, notas fiscais de produtos rurais 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. 23425868). 

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 02/10/2019 (ID. 

24543004). 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. 
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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 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 MANOEL DE OLIVEIRA 

COELHO 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 16 de janeiro 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. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000041-28.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE KRIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000041-28.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIENE KRIGER REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. 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 do processo 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 parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Em que pesem as argumentações constantes na 

exordial, nota-se que a pretensão da parte 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. Neste pórtico, 

trago a baila o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios em casos 
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semelhantes, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. Em suma, a parte autora, ao menos no presente momento, não 

demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos elementos suficientes 

para convencer este magistrado, porquanto a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da suposta concessão do benefício clamado pela parte 

requerente. Destarte em virtude de não terem sido preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. 

Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. 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. 

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. Por fim, tendo em vista a possibilidade de decadência do direito 

da autarquia-ré de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os seus beneficiários, conforme preconiza o art. 103-A, 

da Lei nº 8.213/91, determino que o requerido se manifeste sobre tal, nos 

termos do parágrafo único, do art. 487, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de 

janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001933-06.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001933-06.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: SELMA DIAS FERREIRA EXECUTADO: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. SELMA DIAS FERREIRA propôs 

embargos de declaração contra decisão de ID 25756503, que rejeitou a 

exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de omissão quando 

decretou o arquivamento dos autos, 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 decisão 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, 20 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-90.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CORREIA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001132-90.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 19.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Pensão por Morte (Art. 

74/9)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. 

Fica a parte recorrida intimada a, querendo, contrarrazoar. Comodoro - 

MT, 27 de março de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001426-45.2019.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA DE ASSIS (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1001426-45.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Pensão por Morte (Art. 

74/9)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. 

Fica a parte recorrida intimada a, querendo, contrarrazoar. Comodoro - 

MT, 27 de março de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001669-86.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001669-86.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU REU: BANCO BMG S.A 

VISTOS. Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga 

eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, 

que será contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas. Na mesma oportunidade em 

consonância com o princípio da celeridade processual intimem-se as 

partes para que caso queiram apresentem perante este juízo para 

posterior apreciação, delimitação consensual das questões de fato e de 

direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001739-06.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001739-06.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE NAMBIKWARA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se 

de ação de procedimento comum interposta por JOSE NAMBIKWARA 

contra BANCO BMG S.A todos devidamente qualificados. Aduziu em 

síntese que é idoso, analfabeto, indígena, aposentado por idade, e 

percebeu que estava ocorrendo descontos indevidos mensalmente de seu 

benefício. Argumentou que o empréstimo consignado não solicitado e que 

será demonstrado ao longo desta inicial, foi o contrato de nº 203502934 

do BANCO BMG S.A., realizado com desconto mensal no benefício da 

parte Autora foi de R$ 47,63 com um total de 60 parcelas. Requereu a 

condenação do requerido a ressarcir ao autor os danos morais e 

materiais. A contestação foi apresentada nos autos, ocasião em que o 

requerido alegou preliminar de conexão, sob o argumento de que a parte 

autora ajuizou outras demandas discutindo o mesmo contrato em questão 

e preliminar de prescrição, vez que a ação em questão teria sido ajuizada 

tão-somente após 10 (dez) anos do contrato entabulado entre as partes. 

No mérito aduziu que a parte autora por livre e espontânea vontade 

celebrou o contrato em questão, não havendo que se falar em dano 

indenizável. A audiência conciliatória restou infrutífera. Intimada, 

apresentou a parte autora réplica. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. Passo a análise das preliminares suscitadas. Da alegação de 

conexão: rejeito a preliminar em questão, tendo em vista que tratam-se de 

contratos diferentes. Portanto, rejeito a preliminar em questão. Da 

prejudicial de mérito – prescrição. A prejudicial de mérito não merece ser 

acolhida, considerando que no caso em comento aplica-se a teoria da 

“actio nata”, ou seja, o prazo prescricional é contado a partir do 

conhecimento do dano. Conforme se depreende da jurisprudência 

sedimentada do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRICÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. 

PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, em 

harmonia com a orientação do STJ, concluiu que, no caso em exame, o 

qual visa indenização por suposta má prestação de serviço. o prazo 

prescricional é o do art. 27 do CDC, e começou a correr a partir da 

violação do direito material. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 602.851/SC, ReI. Ministro MARCO AURÉLIO BElLlZZE, TERCEIRA 

TURMA, j. 16/12/2014, DJe 02102/2015). Grifo nosso. A parte autora alega 

que, ao perceber que o seu beneficio previdenciário estava cada vez 

menor, dirigiu-se até a agência do INSS e recebeu a informação de que 

haviam empréstimos bancários em seu nome, conforme extrato em anexo. 

Além disso, a requerente é pessoa de parcas instruções, idosa e 

analfabeta, sendo crível, a meu ver, que não tenha constatado os 

descontos mensais desde o início do contrato, até por conta dos módicos 

valores das parcelas. Diante disso, considerando que a ação foi proposta 

no dia 26/09/2019, resta afastada por completo a alegada prescrição, 

porquanto o termo inicial da contagem do prazo quinquenal somente teve 

início a partir do dia do conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, a 

partir da data do extrato retirado no INSS em setembro de 2019. Posto isto, 

rechaço a prejudicial de prescrição. Quanto ao mérito a matéria em 

questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir 

outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Apesar 

do exposto pelo autor, todavia não há como acolher-se suas razões. 

Restou demonstrado que o autor firmou contrato de empréstimo bancário 

com o réu, no qual ficou pactuado que as parcelas seriam descontadas 

em folha de pagamento, até a liquidação do saldo devedor. Portanto, o 

vínculo contratual existente entre as partes, foi devidamente comprovado 

pela ré, pelos documentos acostados na contestação. As provas 

existentes nos autos afastam eventuais verossimilhanças das alegações 

do autor. Não há que se falar em repetição de indébito, pois o requerido 

apenas vem descontando do benefício previdenciário os valores 

efetivamente devidos, em decorrência dos contratos de empréstimos. O 

Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: “Art. 42, parágrafo único - 

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

(destaquei). Evidente que a requerida não vem cobrando qualquer valor 

indevido e, assim, o autor não faz jus à repetição do indébito em dobro. 

Sequer teria direito ao reembolso de valores, posto que não cobrados 

erroneamente. Em consequência, danos morais não são devidos, pois o 

autor não suportou ofensa ou agressão que justifique a indenização 

pretendida. Verifica-se que ela própria contratou o empréstimo em questão 

com assinatura a rogo de pessoa de seu convívio familiar. Assim, não se 

pode atribuir à instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito, já que 

agiu nos termos estipulados contratualmente. O autor não produziu 

qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das 

operações. Ademais, intimado, em nada manifestou-se quanto aos 

documentos apresentados pelo requerido em sede contestação. Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 

487, inc. I do CPC/2015, condenando a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º 

e 3º do CPC. Anote-se a prioridade na tramitação do processo (Estatuto 

do Idoso), em razão da idade da autora, tarjando-se o feito. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 09 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000428-43.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA ALVES APIAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000428-43.2020.8.11.0046. AUTOR: 

ALVINA ALVES APIAI REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. Alvina Alves Apiaí ajuíza a presente Ação de Restabelecimento de 

Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, 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 do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da tutela de urgência. Trata-se de 

pedido de antecipação de tutela visando ordem judicial para 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez. 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 e atestados médicos concluindo pela incapacidade 

laborativa da demandante. Ainda, verifico que a autora recebeu o 

benefício da aposentadoria por invalidez por 5 (cinco) anos ininterruptos. 

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 da autora, que indicam ser a esta segurada da previdência 

e ter cumprido o período de carência. Ademais, a negativa do INSS para a 

concessão do benefício 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. 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 para o fim de 

DETERMINAR que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS adote as 

providências necessárias no sentido de proceder a implementação integral 

do Benefício de Aposentadoria por Invalidez à requerente, dentro do prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, cujo acesso é liberado ao Gestor 

Judicial, pelo Jus convênio, incumbindo-lhe a realização da implantação. 

Não sendo logrado êxito na incumbência acima, intime-se o Gerente da 

APSADJ do INSS, com endereço na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 16º 

andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora e com a decisão que 

concedeu o benefício, bem como demais documentos necessários. 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 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 int imada por e-mail 

(nathalia.sc@hotmail.com) desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, bem como para responder os 

quesitos apresentados pelas partes. Designo a perícia médica para o dia 

04 de abril de 2020, a partir das 08h00min, no prédio do Fórum desta 

Comarca, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. 

Intime-se a requerente pessoalmente da data da perícia agendada. 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. 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, 03 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-68.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000933-68.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA TEIXEIRA DE CASTRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença 

requerido por Maria Aparecida Teixeira de Castro em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, todos devidamente qualificados. É o relato do 

necessário. Impulsiono o feito da seguinte maneira. RETIFIQUE o cadastro 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC; 

Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA do 

feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito; SE HOUVER 

IMPUGNAÇÃO, intime-se o exequente/impugnado por meio de seu 

advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE para que, caso 

queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 (quinze) dias [art. 

218,§1º, CPC]; NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 

de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001740-88.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001740-88.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE NAMBIKWARA REU: BANCO BMG S.A Vistos. JOSÉ 

NAMBIKUARA ajuíza ação de conhecimento contra BANCO BMG S.A. 

todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu em síntese que o autor 

da demanda é aposentado e analfabeto, sendo que foi realizado um 

empréstimo consignado, o qual o autor desconhece cujo contrato em 

discussão foi autuado sob o nº. 229938100, a ser pago em 58 parcelas de 

R$ 47,63. O requerido compareceu espontaneamente nos autos, mas 

nada manifestou-se até a presente data. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento e decido. O pedido comporta 

julgamento antecipado permitindo a apreciação da lide no estado em que 
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se encontra o processo, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do CPC, 

por tratar-se de matéria exclusivamente de direito. Embora regularmente 

citado, decorreu in albis o prazo para apresentação de contestação sem 

manifestação nos termos da certidão de ID. 29496266, deixando de 

exercer seu direito ao contraditório, razão pela qual DECRETO sua revelia. 

Por outro lado, ainda que se constate a ocorrência da revelia em razão da 

falta de contestação, os efeitos desta são relativos, pois o juiz não está 

adstrito à presunção de que são incontroversos todos os fatos narrados 

na petição inicial. O requerente demonstrou por meio de seus 

demonstrativos de pagamento o desconto promovido pela parte requerida. 

Ao que indica o contexto probatório dos autos, o autor foi vítima de 

utilização indevida de seus dados por terceiro, que realizou operação de 

empréstimo bancário. Verifico que a parte requerida deixou de apresentar 

cópia do contrato entabulado entre as partes. O ato ilícito está configurado 

porquanto não tomou a demandada os devidos cuidados quando da 

contratação. Ao que tudo indica autor foi vítima de um golpe, com o qual 

acabou a instituição financeira anuindo, ainda que de forma culposa. 

Entretanto, por se estar diante de responsabilidade objetiva, há de haver a 

responsabilização da instituição financeira. Diante da demonstração de 

fraude na contratação, cabível a restituição das parcelas descontadas de 

forma indevida. Do dano moral. Igual trânsito se defere à pretensa 

reparação por danos morais, vez que não sofreu a parte autora simples 

constrangimento ou transtorno inerente às relações sociais e/ou 

comerciais. Isso porque, a parte autora, seja por má-fé ou desorganização 

dos demandados, teve descontado de seu benefício previdenciário 

parcelas mensais decorrentes de supostos empréstimos consignados que 

não contratou. Os descontos perpetrados atingiram verba de natureza 

evidentemente alimentar e causaram inegáveis e desnecessários 

transtornos para a parte requerente, pois, parcos seus proventos de 

aposentadoria (cerca de um salário mínimo), por certo afetaram 

sobremaneira seu orçamento mensal. Os demandados se enquadram no 

conceito de fornecedor previsto no art. 3º, caput, do CDC, e fornecem 

produtos e serviços que são remunerados diretamente por seus 

consumidores. Portanto, como já referido alhures, respondem 

objetivamente perante eles por qualquer dano decorrente de sua atividade, 

como preceitua o art. 14, caput, do mesmo diploma legal. É dever dos 

demandados a conferência dos dados pessoais fornecidos pelos 

consumidores, e seu uso indevido é risco inerente à atividade 

desenvolvida, devendo por eles ser assumido, de modo que não é 

exceção que possa ser oposta ao consumidor como empecilho a sua 

pretensão indenizatória. Nessa senda, a conduta das partes demandadas 

causou à autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se 

trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a 

pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo. 

Ultrapassada tal questão, sendo evidente o dano moral perpetrado, passo 

à análise e fixação do quantum a ser indenizado. O quantum indenizatório 

deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a 

capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para 

desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de 

locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, considerando que 

se está a frente de instituição financeira de grande porte, tenho por 

pertinente arbitrá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Já afastada a 

arguição de ilegitimidade passiva, delimito o objeto do recurso do réu, o 

qual está calcado em quatro aspectos, a saber: a) a ausência de 

ingerência sobre a contratação; b) a inexistência do dano moral; c) o valor 

do dano moral e d) a inviabilidade de devolução em dobro dos valores. Da 

repetição em dobro dos valores descontados. No que diz respeito à 

devolução do indébito, esta deve ser de forma simples, pois a repetição 

em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor, o que não se vislumbra na hipótese. Este o entendimento 

pacificado na Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 

544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA 

DO MUTUÁRIO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, 

a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da 

constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor. Precedentes. 

Incidência da súmula 7/STJ. Impossibilidade de reenfrentamento do acervo 

fático e probatório dos autos para derruir a fundamentação do Tribunal a 

quo que asseverou inexistir má-fé da casa bancária. 2. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no AREsp 446861/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014) Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, 

CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito relativo 

ao Contrato nº. 229938100 e determinar a cessação dos descontos 

respectivos em folha de pagamento do autor; b) CONDENAR à parte ré à 

repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor 

indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores 

serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não 

prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação. c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em 

R$ 6.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta 

decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro 

desconto em seu benefício previdenciário e d) CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao 

procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Após 

o trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença 

em 15 (quinze) dias, arquivem os autos. P. I. C. Comodoro-MT, 26 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000645-23.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NEGAROTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000645-23.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: TEREZA NEGAROTE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS. De proêmio, determino que seja proceda a 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído/presentante, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se 

a respeito da preliminar arguida eis que diz respeito em uma das hipóteses 

do art. 337, CPC [art. 351, CPC]. Desta feita, no mesmo prazo poderá o 

autor aditar a petição inicial substituindo o réu nos termos do art. 338, CPC. 

Após, caso a parte autora não proceda com a substituição do polo 

passivo, verifico que o feito não se encontra ainda maduro para 

julgamento merecendo instrução probatória, portanto intimem-se as partes 

por meio de seu (s) advogado (s) constituído (s) /presentante (s), 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA, para que em 

05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas. Cumpra-se. Comodoro-MT, 10 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000656-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000656-52.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: TEREZINHA MAMAINDE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS. De proêmio, determino que seja proceda a 

intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído/presentante, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se 

a respeito da preliminar arguida eis que diz respeito em uma das hipóteses 

do art. 337, CPC [art. 351, CPC]. Desta feita, no mesmo prazo poderá o 
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autor aditar a petição inicial substituindo o réu nos termos do art. 338, CPC. 

Após, caso a parte autora não proceda com a substituição do polo 

passivo, verifico que o feito não se encontra ainda maduro para 

julgamento merecendo instrução probatória, portanto intimem-se as partes 

por meio de seu (s) advogado (s) constituído (s) /presentante (s), 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA, para que em 

05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas. Cumpra-se. Comodoro-MT, 10 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000670-36.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000670-36.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: TEREZINHA MAMAINDE REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM 

S.A. VISTOS. De proêmio, determino que seja proceda a intimação da 

parte autora, por meio de seu advogado constituído/presentante, mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA, para que no prazo de 

15 (quinze) dias manifeste-se a respeito da preliminar arguida eis que diz 

respeito em uma das hipóteses do art. 337, CPC [art. 351, CPC]. Desta 

feita, no mesmo prazo poderá o autor aditar a petição inicial substituindo o 

réu nos termos do art. 338, CPC. Após, caso a parte autora não proceda 

com a substituição do polo passivo, verifico que o feito não se encontra 

ainda maduro para julgamento merecendo instrução probatória, portanto 

intimem-se as partes por meio de seu (s) advogado (s) constituído (s) 

/presentante (s), mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA, para que em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 10 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001229-90.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIRA BUSS DE MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DA COSTA OAB - RO6945 (ADVOGADO(A))

ALLAN ALMEIDA COSTA OAB - RO10011 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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 : 

1001229-90.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 81.185,04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Tempo de 

Serviço (Art. 52/4)]; 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, querendo, impugnar. Comodoro 

- MT, 27 de março de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002076-92.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIDES DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 : 

1002076-92.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 14.970,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; 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, querendo, impugnar. Comodoro 

- MT, 27 de março de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001526-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Intime-se as partes para manifestar em relação 

ao laudo pericial. Comodoro - MT, 27 de março de 2020. NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-12.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000691-12.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Auxílio-Doença 

Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que 

o recurso de apelação é tempestivo. Fica a parte recorrida intimada a, 

querendo, contrarrazoar. Comodoro - MT, 27 de março de 2020. 

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-85.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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 : 

1001197-85.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez]; 

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, querendo, impugnar. Comodoro - MT, 27 de março 

de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000649-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista o recurso de apelação interposto pela parte 

autora, impulsiono os autos para intimar a requerida, na pessoa de seu 

advogado, para querendo, apresentar suas contrarrazões, dentro do 

prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000665-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

Intimação: Tendo em vista o recurso de apelação interposto pela parte 

autora, impulsiono os autos para intimar a requerida, na pessoa de seu 

advogado, para querendo, apresentar suas contrarrazões, dentro do 

prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000665-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

Intimação: Tendo em vista o recurso de apelação interposto pela parte 

autora, impulsiono os autos para intimar a requerida, na pessoa de seu 

advogado, para querendo, apresentar suas contrarrazões, dentro do 

prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000671-21.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista o recurso de apelação interposto pela parte 

autora, impulsiono os autos para intimar a requerida, na pessoa de seu 

advogado, para querendo, apresentar suas contrarrazões, dentro do 

prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000777-80.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (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))

 

Intimação: Tendo em vista o recurso de apelação interposto pela parte 

autora, impulsiono os autos para intimar a requerida, na pessoa de seu 

advogado, para querendo, apresentar suas contrarrazões, dentro do 

prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001733-96.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista a contestação apresentada pela parte 

requerida, impulsiono os autos para intimar a requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha ciência, bem como apresente réplica à 

referida peça processual, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 27 de 

Março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001723-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista a contestação apresentada pela parte 

requerida, impulsiono os autos para intimar a requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha ciência, bem como apresente réplica à 

referida peça processual, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 27 de 

Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista a contestação apresentada pela parte 

requerida, impulsiono os autos para intimar a requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha ciência, bem como apresente réplica à 

referida peça processual, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 27 de 

Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000775-13.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista o recurso de apelação apresentado pela parte 

requerente, impulsiono os autos para intimar a requerida, na pessoa de 

seus advogados, para que tenha ciência, bem como apresente suas 

contrarrazões, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000553-45.2019.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

JOANINHA TAWANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista o recurso de apelação apresentado pela parte 

requerente, impulsiono os autos para intimar a requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha ciência, bem como apresente suas 

contrarrazões, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 27 de Março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94214 Nr: 3974-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEKSON DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para manifestar no feito requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação à correspondência 

devolvida pelos Correios de ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113616 Nr: 6806-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para providenciar o depósito da diligência do 

oficial de justiça para citação da parte executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em razão da devolução pelos correios da Carta de Citação com a 

anotação "Não Procurada" (ref. 41).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121348 Nr: 2630-78.2018.811.0046

 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: NILSON GREGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE BRITO VALPIN & CIA LTDA - ME, 

RODRIGO DE BRITO VALPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsio o presente feito intimando a parte requerente para manifestar no 

feito requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em 

vista a juntada de ref. 51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78450 Nr: 2545-97.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR A SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 Tendo em vista o teor da petição do réu juntada nos autos na ref: 135 e 

136, IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002142-72.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECADO: CACOAL - RO PROCESSO n. 

1002142-72.2019.8.11.0046 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]

->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) POLO ATIVO: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: AGNALDO RODRIGUES DE 

CARVALHO - brasileiro, prefeito de Rondolândia/MT, nascido em 

Rondolândia/MT, em 19/02/1974, filho de Maria Rodrigues Neres, inscrito 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 560.023.512-72, portador do título 

de eleitor nº 16634781805, podendo ser encontrado na Prefeitura de 

Rondolândia/MT FINALIDADE: EFETUAR A NOTIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

manifestação por escrito, nos termos do art. 17, § 7° da Lei n° 

8.429/1992.. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para responder a ação 

é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada desta deprecata aos 

autos originários. 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). Comodoro - MT, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR Juiz(a) de Direito 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002226-73.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002226-73.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSEMAR MARTINS DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 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 do 

processo 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. Cadastre a prioridade 

na tramitação processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. 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. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-56.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CESAR BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001531-56.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARLENE CESAR BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 354 e 355, do Código de Processo Civil e, para tanto não havendo 

preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, em consonância com o artigo 357, do Código de Processo 

Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. 

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 int imada 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, 22 de outubro de 2019. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003389-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINDA NUNES (AUTOR(A))

SIDNEI CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCARAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tendo em vista a Portaria n.º 249/2020-TJMT que suspendeu a realização 

de audiência de qualquer natureza, redesigno a audiência desses autos 

para o dia 07/ 07/2020, ás 14hs00, assim devolvo os autos a vara de 

origem para as intimações necessárias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001084-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 306441 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/05/2020 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003429-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARTINHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000870-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000870-20.2020.8.11.0010 Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Ademais, é de conhecimento deste 

juízo que a executada Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA encontra-se em 

recuperação judicial, pelo que deverá retificar o nome da pessoa jurídica 

acrescentando a expressão “em Recuperação Judicial” como manda o 

artigo 69 da Lei nº 11.101/05. Desta forma, intime-se a requerente para 

promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos 

termos do artigo 290 do CPC, bem como retificar o nome da executada. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 27 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 3770-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIDELLI LOPES E RODRIGUES LTDA ME, 

PEDRO ALEXANDRE MARCIDELLI LOPES, PATRICIA FERREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de consultas sistêmicas via RENAJUD, traga a 

exequente aos autos comprovantes de pesquisas do PROCOB ou 

DETRAN-NET, no prazo de 15 (quinze) dias, para posterior análise do 

pedido.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000863-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

SEVERINA CICERA DA SILVA (CONFINANTES)

JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000863-28.2020.8.11.0010 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

ANDRESA GOMES DOS SANTOS Endereço: Rua B, 180, São Nicolau, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA HELENA 

DE ALMEIDA Endereço: RUA IRAHI, 1146, SANTO ANTÔNIO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, QUE SE ENCONTRAM , atualmente em lugares incertos e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:A requerente, há 12 anos, tem 

a posse do terreno identificado como: Lote 06, Quadra 178, Bairro 

Planalto, com área de 390.00 m² (trezentos noventa metros quadrados), 

situado na Rua moema, s/n°, Bairro planalto em JaciaraMT, de propriedade 

dos requeridos conforme matrícula anexo. Referida posse é exercida de 

forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu qualquer 

oposição/notificação por parte da proprietária e/ou terceiros durante todo 

aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), eis que 

exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o período, 

todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. 

Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de seu proprietário de fato e de direito. DECISÃO: Defiro o benefício 

da assistência judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

CF e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome 

estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, artigo 247).Citem-se 

pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da 

presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em 

que tal citação é dispensada (CPC, artigo 246, § 3º).Por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais 

interessados (CPC, artigo 259, inciso I).Por via postal, intimem-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município.Após, não sendo apresentada 

contestação pelos requeridos e confinantes citados por edital, nomeio a 

defensoria pública como curador especial para representa-los em juízo, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC. 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, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000824-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARINHO DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO FERREIRA (ESPÓLIO)

VARA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

STELLA FERREIRA DE ANDRADE (ESPÓLIO)

LAIZ HELENA DE SOUZA FERREIRA (ESPÓLIO)

CAIO DE SOUZA FERREIRA (ESPÓLIO)

PAULA LEANDRO FERREIRA (ESPÓLIO)

SILMARA FERREIRA DE CASTRO (ESPÓLIO)

MARCOS ANTONIO FERREIRA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Réus incertos e eventuais interessados. (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria Madalena Camilo dos Santos (CONFINANTES)

ANTONIO VIRISSIMO DA COSTA (CONFINANTES)

JEANE MARIA DA SILVA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000824-31.2020.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: MARIA 

JOSE DA SILVA Endereço: RUA IPORÃ, N 671, SANTO ANTONIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: JOAO MARINHO DOS SANTOS 

Endereço: RUA IPORANS, N 671, SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 INVENTARIADO(A): Nome: MARCIO ROBERTO FERREIRA 

Endereço: RUA VF 05, S/N, AO LADO DO N 190, VALE FORMOSO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: CAIO DE SOUZA FERREIRA 

Endereço: AVENIDA ROTARY, N 155, APP 44, BLOCO D, VILA BRANDINA, 

CAMPINAS - SP - CEP: 13092-509 Nome: LAIZ HELENA DE SOUZA 

FERREIRA Endereço: RUA DANTE MOSCARDI, 20, JARDIM CHAPADÃO, 

CAMPINAS - SP - CEP: 13070-096 Nome: STELLA FERREIRA DE ANDRADE 

Endereço: RUA NANCY, N 21, CONDOMINIO RESERVE SANTE HELENE, 

VILLE SAINTE HÉLÈNE, CAMPINAS - SP - CEP: 13105-829 Nome: VARA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: RUA DOUTOR SAMPAIO 

FERRAZ, 750, AP 11. BLOCO A, CAMBUÍ, CAMPINAS - SP - CEP: 

13024-430 Nome: SILMARA FERREIRA DE CASTRO Endereço: RUA 

ELISIÁRIO PIRES DE CAMARGO, 109, JARDIM CHAPADÃO, CAMPINAS - 

SP - CEP: 13070-099 Nome: PAULA LEANDRO FERREIRA Endereço: RUA 

DOS JASMINS, 1044, CIDADE JARDIM, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 

38412-198 Nome: MARCOS ANTONIO FERREIRA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS RÉUS INCERTOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Os requerentes, 

há aproximadamente 10 anos, têm a posse do terreno identificado como: 

Lote 01, Quadra 236, Bairro Santo Antônio, com área de 375.00 m² 

(trezentos e setenta e cinco metros quadrados), situado na Rua Iporans, 

nº 671, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, de propriedade do requerido 

conforme matrícula anexoReferida posse é exercida de forma ininterrupta, 

mansa, pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por 

parte da proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com 

ânimo de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os 

requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da propriedade da 

requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação 

registral dos mesmos e consolidar seu domínio em favor de seu 

proprietário de fato e de direito. DECISÃO: DECISÃO: Defiro o benefício da 

assistência judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF 

e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo (CPC, artigo 247).Citem-se pessoalmente 

os confinantes do referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for 

unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é 

dispensada (CPC, artigo 246, § 3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, 

artigo 259, inciso I).Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município.Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representa-los em juízo, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, 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, 

VICTOR COIMBRA DE SOUZA, digitei. JACIARA, 27 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001085-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MAFORTE SILVA OAB - 001.330.571-94 (REPRESENTANTE)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001085-30.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de execução de alimentos movida por Rafael Francisco Maforte, 

representado pela genitora Andrea Maforte Silva, contra Antonio Rubens 

Francisco, qualificados nos autos epigrafados. Houve autocomposição 

entre as partes (id. 29431487), homologada no pronunciamento de id. 

29598083. O exequente informa a quitação da dívida (id. 30696869). 

Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido Diante do pagamento do débito, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença 

com resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

condeno o executado ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Oficie-se ao 

Banco Bradesco para que proceda a liberação dos valores bloqueados na 
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conta do executado (id. 24048082). Condeno o executado ao pagamento 

de custas processuais. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 27 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001173-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EURICO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação da parte requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001155-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO RAMOS TRAJANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001155-47.2019.8.11.0010 Requerente: Severino 

Ramos Trajano da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos em correição, Trata-se de ação ordinária de aposentadoria 

por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença com pedido de tutela 

de urgência, proposta por Severino Ramos Trajanoda Silva em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega o autor ser portador 

de Lombociatalgia Crônica, doença esta que o incapacita de forma total e 

definitiva para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta 

subsistência. Recebida a inicial foi concedida assistência judiciária gratuita 

ao requerente, indeferida a tutela de evidência e determinada a realização 

de perícia médica (id. 20554689). Laudo médico colacionado aos autos (id. 

24982112). O requerido apresentou contestação pugnando pela 

improcedência da ação (id. 25297734). O autor impugnou a contestação 

requerendo a procedência da pretensão inicial (id. 25667852). Perícia 

médica colacionada aos autos (id. 24968362). É o relatório. Fundamento e 

decido. Os requisitos para concessão de auxílio-doença são: qualidade de 

segurado, carência quando for o caso, e a incapacidade para sua 

atividade habitual por mais de 15 dias. “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”. 

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez requer os mesmos requisitos, 

diferindo apenas no sentido de que a incapacidade laborativa deverá ser 

definitiva (42 da Lei 8213/91) in verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo com o § 2º da Lei nº 

8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se 

ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento da doença ou lesão. Da qualidade de 

segurado; De acordo com o artigo 11 da Lei 8.213/91 todo cidadão filiado 

ao RGPS que possui inscrição e faça pagamentos mensais é considerado 

segurado. No caso em tela, verifica-se que o último vinculo empregatício 

do requerente findou-se em dezembro de 2018, sendo que estava em 

gozo de auxílio-doença até o mês de fevereiro de 2019, sendo clara, 

portanto, sua condição de segurado. Cumprimento do período de carência; 

O art. 25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para 

ambos os benefícios de 12 meses. A qualidade de segurado se mantém 

enquanto forem pagas as contribuições previdenciárias para o INSS. 

Todavia, o artigo 15 da Lei 8213/91, traz as exceções a esta regra. 

Mantém esta qualidade, por tempo indeterminado, quem está em gozo de 

benefício previdenciário, vejamos: Art. 15. Mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, 

quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; Após cessar 

o benefício por incapacidade (inciso I) contará mais 12 (doze) meses, nos 

termos do inciso II do artigo 15 da mencionada Lei. Assim, considerando 

que o benefício por incapacidade foi cessado em 20 de fevereiro de 2019, 

e tendo o requerente ingressado com a ação em maio de 2019, 

evidentemente que ainda estava dentro do período de graça, estando 

cumprido, assim, o segundo requisito. Incapacidade para o trabalho; A 

perícia médica colacionada demonstra que há incapacidade laborativa total 

e temporária por 6 (seis) meses. Assim, ante a natureza total e temporária 

da incapacidade do autor, afigura-se correta a concessão do 

auxílio-doença. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 1. [...] Laudo pericial conclusivo 

pela existência de incapacidade total e temporária. Preenchidos os 

requisitos, é de se reconhecer o direito do autor à percepção do benefício 

de auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige, nos termos do Art. 

42, da Lei nº 8.213/91, que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta 

a subsistência. [...] Remessa oficial, havida como submetida, e apelação 

providas em parte. (TRF-3 - Ap: 00104038620174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 

26/03/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:03/04/2019). Consigne-se que a incapacidade adveio após o 

ingresso do requerente ao RGPS, conforme se observa da perícia médica 

e do CNIS acostado aos autos. Ressalte-se que o prazo de 6 (seis) meses 

indicado pela médica perita foi sugerido caso o autor realize o tratamento 

médico informado, não sendo, necessariamente, comprovação de sua 

recuperação, a qual, aliás, é pouco provável, máxime em razão da 

natureza degenerativa da doença e da inexistência de comprovação de 

que o autor está realizando tratamento médico, razão pela qual entende 

este juízo que após o prazo fixado pela perita cabe a autarquia submeter o 

autor a exames médico-periciais a fim de constatar a necessidade de 

prorrogação ou cessação do benefício. De igual modo, fica a parte autora 

obrigada a submeter-se a exames médico-periciais quando determinado 

pelo INSS. Quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, entendo 

que estão presentes os requisitos ensejadores, destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a contar da ciência 

desta sentença. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, o que gera 

o perigo de dano irreparável, caso tenha que aguardar o julgamento do 

recurso porventura interposto. Por fim, no que tange ao termo inicial do 

benefício, levando em conta que na data da suspensão o segurado 

permanecia incapacitado, conforme perícia médica e demais documentos 

acostados aos autos, é devido o restabelecimento do auxílio-doença 

desde o indevido cancelamento. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. ARTIGO 59, CAPUT, DA LEI 

Nº 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. LAUDO 

PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 

1. [...] Em se tratando de restabelecimento de auxílio doença, o termo inicial 

do benefício é a data em que aquele fora indevidamente cessado, uma vez 

que o ato do INSS agrediu direito subjetivo do beneficiário desde aquela 

data. 5. Consectários da condenação fixados de acordo com o 

entendimento jurisprudencial da Segunda Turma desta Corte Regional 

Federal. 6. Apelação da parte autora parcialmente provida 

(auxílio-doença). (AC 1022428-03.2019.4.01.9999, JUIZ FEDERAL LEÃO 

APARECIDO ALVES, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 07/02/2020 PAG.). 

Desta forma, fixo como termo inicial a cessação administrativa do 

benefício. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

autoral para condenar o requerido a restabelecer benefício de 

auxílio-doença (NB: 623.521.578.2) à parte autora desde a data do 

cancelamento administrativo do benefício (DIB 20/02/2019), o qual deverá 

perdurar até que o autor seja submetido à reavaliação médica pelo INSS, a 
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qual deverá ser realizada no prazo de seis meses. Considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada para que o INSS implante o benefício do 

autor em 30 (trinta) dias sob pena de multa diária. Consequentemente, 

julgo extinto o feito com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, 

inciso I, CPC. Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de 

correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 

20-11-2017). 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 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas (Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do Código de 

Processo Civil/15, 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. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 13 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002328-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002328-09.2019.8.11.0010 Requerente: Helena Maria 

da Silva e Souza Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta 

por Helena Maria da Silva e Souza em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social. 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, 16 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002232-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIZETE GOMES DA SILVA CABRAL (REQUERENTE)

JOSE MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

TEREZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE LIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA GOMES (DE CUJUS)

MANOEL GOMES DA SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002232-91.2019.8.11.0010 Vistos em correição, 

Trata-se de inventário por arrolamento comum ajuizado por Tereza Gomes 

da Silva, José Lídio da Silva, José Gomes Sobrinho, Vera Lúcia Barbosa 

da Silva Gomes, Luciene Gomes da Silva, Marizete Gomes da Silva, Joana 

Gomes da Silva, José Manoel da Silva, pleiteando, inicialmente, a 

concessão da gratuidade da justiça. É o relato. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. Defiro o pedido 

do benefício da assistência judiciária gratuita com fundamento no artigo 5º, 

inciso LXXIV, da CF e artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Nomeio 

inventariante a herdeira Tereza Gomes da Silva independentemente de 

compromisso (art. 660 do CPC). Processe-se o arrolamento, 

providenciando-se certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, bem como comprovante de recolhimento de impostos e a 

comprovação de sua isenção. Após, retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 16 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000684-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEOLI COMERCIO DE FERRO, ACO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA. - 

EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Planejamento, Administração e Finanças do Município de 

Jaciara (IMPETRADO)

RONIEVON MIRANDA DA SILVA (AUTORIDADE COATORA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003018-72.2018.8.11.0010 Requerente: GIDEOLI 

COMÉRCIO DE FERRO, AÇO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP 

Requerido: Ronievon Miranda da Silva Vistos em correição, Defiro o pedido 

de suspensão do feito pelo período de 15 (quinze) dias, após, decorrido o 

prazo, manifeste-se o requerente acerca da efetivação do acordo 

noticiado. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000709-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LOPEZ RIVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000709-44.2019.8.11.0010 Requerente: William Lopez 

Rivero Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos em 

correição, Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença e ou 

conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de 

urgência, proposta por William Lopez Rivero em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Em síntese, o requerente alega que é 

filiado da Previdência Social e devido a um acidente automobilístico é 

portador de sequela de politraumatismo, com fraturas múltiplas de MIE, com 

fratura da tíbia esq. com grande extensão articular. Encontra-se com 

artrose severa de joelho esq, encurtamento métrico de 7 cm do MIE, 

deformidade do membro inferior esq., grande claudicação devido a artrose 

e hipotrofias musculares decorrente as lesões traumáticas e rigidez, em 

caráter irreversível. (CID: T07 + S72.3 + M17+ M25.6 + M21.9). Argumenta 

que recebeu auxílio-doença, o qual foi irregularmente cessado, eis que a 

incapacidade persiste. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de tutela 

de urgência e determinada a realização de perícia médica (id. 19131003). 

Laudo médico colacionado aos autos (id. 20015459). O autor discordou da 
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conclusão da perita médica, pugnando para que a decisão de mérito não 

se baseie na conclusão do laudo. Requereu a designação de audiência 

para oitiva do requerente e de testemunhas ou ainda, a oitiva da perita 

médica a fim de esclarecer o que entende pela “função de padre”. Ao 

final, pugnou pela integral procedência da ação. O requerido apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação 

e no mérito pugnou pela improcedência da ação (id. 15351121). Intimado, o 

requerente pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento, bem como pela procedência integral da ação deferindo a tutela 

de urgência para imediata implantação do benefício previdenciário (id. 

23138026). É o relatório. Fundamento e decido. Da prescrição Verifica-se 

que a preliminar arguida pelo requerido merece acolhimento, eis que, 

segundo o parágrafo único do artigo 103, da Lei nº 8.213/91, determina a 

prescrição, em cinco anos, de prestações vencidas e não pagas, in 

verbis: Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em 

que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Desta forma, se houver valores a serem recebidos 

nesse lapso, a declaração de prescrição é de rigor. DO MÉRITO. Os 

requisitos para concessão de auxílio-doença são: qualidade de segurado, 

carência quando for o caso, e a incapacidade para sua atividade habitual 

por mais de 15 dias. “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”. Por outro lado, a 

aposentadoria por invalidez requer os mesmos requisitos, diferindo 

apenas no sentido de que a incapacidade laborativa deverá ser definitiva 

(42 da Lei 8213/91) in verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo com o § 2º da Lei nº 

8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se 

ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento da doença ou lesão. DA INCAPACIDADE A 

parte autora exerce a função de padre há 9 (nove) anos. Na data da 

perícia contava com 48 (quarenta e oito anos) de idade. Narra ter sofrido 

acidente de motocicleta em 2009, que resultou em fratura no fêmur, joelho 

e perna esquerda. Declara ter sido submetido à cirurgia com colocação de 

parafusos e placas e diz sentir dor na coluna e no membro inferior 

esquerdo. A perita destacou que tais sequelas geram incapacidade 

apenas para atividades que demandem esforço físico, levantamento de 

peso excessivo, subir/descer escadas, agachar, permanência prolongada 

em pé e postura viciosa, trabalho em altura e espaço confinado em caráter 

preventivo para evitar o agravamento das sequelas (Obs. A atividade 

habitual do autor não exige). Concluindo que não há incapacidade para 

função habitual. Neste viés, a impugnação ao laudo pericial não merece 

prosperar, pois a perita respondeu de forma clara os testes realizados 

com o autor, sendo estes conclusivos de que não há incapacidade 

laborativa habitual. Ressalte-se que não há dúvida sobre a idoneidade da 

profissional nomeada por este juízo, apta a diagnosticar as enfermidades 

alegadas pelo autor, que atestou, após perícia médica, a capacidade para 

o exercício de atividade laborativa, não havendo razão para a realização 

de audiência ou oitiva da médica. Desta forma, pela leitura do laudo pericial 

resta claro que a parte autora não se encontra incapacitada para o 

trabalho, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral, 

consequentemente julgando extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno a vencida ao 

pagamento das custas e despesas processuais e de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - conforme artigo 

85, caput e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da condenação ficará 

suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, considerando que a 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 18 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111253 Nr: 1757-89.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA A. DE LIMA DISTRIBUIDORA - ME, NILDA 

ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Nº 1757-89.2018.811.0010 – Código 111253

Exequente: Município de Jaciara/MT

Executada: Nilda A. de Lima Distribuidora

Vistos em correição,

 Trata-se de execução fiscal proposta pela Prefeitura Municipal de Jaciara 

em desfavor de Nilda A. de Lima Distribuidora.

A exequente pugnou pela extinção da presente execução uma vez que 

esta foi proposta em duplicidade.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 O Código de Processo Civil define o instituto da litispendência em seu art. 

337, §3º, afirmando que há litispendência quando se repete a ação que 

está em curso.

Considerando que a CDA constante nos presentes autos está sendo 

cobrada no feito de código 106646, conforme informado pela própria 

exequente, de rigor a extinção da execução.

Assim, havendo repetição de ação anteriormente ajuizada, mister se faz o 

reconhecimento da litispendência e extinção do feito sem resolução de 

mérito, em obediência ao art. 485, V do Novo Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, V do CPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço sem resolução de mérito, ante o 

reconhecimento da litispendência.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias

PRIC.

Intimem-se.

 Jaciara/MT, 26 de março de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82675 Nr: 3553-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, JEDSA, JEDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS, RTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, deixo de conhecer os embargos de declaração, nos 

termos da fundamentação. Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, 

arquive-se com baixas na distribuição.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 

26 de março de 2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86971 Nr: 5610-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

KIYOHARU OTSUKA, MIRTA FUMIE OTSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 86971
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Vistos em correição.

Realizada a pesquisa via Renajud, conforme pugnado pela autora, esta 

restou infrutífera, conforme comprovante anexo.

Sendo assim, intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87995 Nr: 359-44.2017.811.0010

 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): JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO (MERCADO TORRES), Sueli Cristina Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 359-44.2017.811.0010 - Código 87995

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executada: Soeli Cristina F do Praso

Vistos em correição,

Intime-se o exequente para manifestar sobre o resultado da pesquisa 

realizada o sistema Infojud, bem como para requerer o que entender ser 

de direito ao regular prosseguimento da ação.

Consulta anexa.

Jaciara/MT, 26 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 79685 Nr: 2031-24.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MAIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta em desfavor de Autarquia Federal.

A exequente informou nos autos a implantação do benefício, bem como o 

pagamento de valores retroativos.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Com o pagamento do valor reclamado, o executado cumpriu com o 

disposto no art. 924, II, do CPC/15, resultando assim por satisfeito o objeto 

pedido, razão pela qual impositiva é extinção do processo.

O feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

Satisfeita, portanto, a execução, a extinção do processo é de rigor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos já fundamentados, julgo extinto o processo 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o 

feito com julgamento de mérito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Jaciara-MT, 26 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86912 Nr: 5570-95.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA COSTA, RIO GRANDE RENT A CAR 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO GRANDE RENT A CAR LTDA - ME, ELIANE 

DA SILVA COSTA, JADIR DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167, MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146/O, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILZA DE CASTRO 

BRANCO - OAB:17146/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.

As partes atravessaram petição informando que se compuseram, 

requerendo a extinção da ação principal, bem como da reconvenção 

ajuizada.

 Pugnam pela homologação do acordo, na forma proposta na petição, 

requerendo os benefícios do artigo 70, §3º, do CPC.

Pois bem.

HOMOLOGO, para que operem seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

firmada na movimentação retro entre as partes do presente feito.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma convencionada, ou seja, cada parte arcará 

com os honorários dos próprios patronos e ficarão responsáveis pelas 

custas já pagas.

 As partes estão isentas de custas remanescentes, nos termos do artigo 

90, § 3º, do CPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC: “A sentença homologatória de acordo 

judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de seus 

patronos”, deixo de determinar a intimação das partes devendo o feito ser 

imediatamente arquivado com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Jaciara, 26 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 136891 Nr: 157-62.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JACIARA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem 

acerca da realização do evento, bem como eventuais problemas ocorridos 

em decorrência de sua eventual realização. O Ministério Público deverá, 

outrossim, manifestar interesse no prosseguimento do feito, ante a 

suposta perda de objeto da presente ação.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111231 Nr: 1739-68.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO DE JESUS, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17165, 

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - 

OAB:14133/O, LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, MARIO LUCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 
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OAB:3946/O, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O, SOILA 

JORDANA PEREIRA BASTOS - OAB:MT-21780

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença visando o recebimento de 

honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O executado informou nos autos o devido pagamento, enquanto o 

exequente pugnou pela extinção do feito.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Com o pagamento do valor reclamado, o executado cumpriu com o 

disposto no art. 924, II, do CPC/15, resultando assim por satisfeito o objeto 

pedido, razão pela qual impositiva é extinção do processo.

O feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

Satisfeita, portanto, a execução, a extinção do processo é de rigor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos já fundamentados, julgo extinto o processo 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o 

feito com julgamento de mérito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Custas e honorários pelos executados, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, ante o princípio da causalidade.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Jaciara-MT, 26 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001544-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001544-32.2019.8.11.0010. 

REQUERENTE: ELIZABETH DO CARMO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA Vistos e examinados. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA 

EXISTÊNCIA DE CONTRATO NÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

CARACTERIZAÇÃO - EVIDENTE TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

I - RELATÓRIO: Trata-se de “ação com pedido de liminar e/ou tutela 

cautelar no antecedente na forma inaudita altera pars c/c pedido de justiça 

gratuita” proposta por Elizabeth do Carmo de Souza em desfavor do 

Banco Mercantil do Brasil S/A. Alega a parte autora o seguinte 

(transcrição literal): “Ao comparecer ao INSS, novamente foi informada 

que havia um empréstimo e contrato de cartão firmados junto ao Banco 

Mercantil do Brasil S.A, sendo o número do Banco 389, e que não tinham 

em mãos cópia do referido empréstimo, limitando -se a efetuar apenas o 

desconto, conforme se verifica pelos documentos fornecidos no mês de 

abril do corrente ano, anexos. Atordoada, procurou imediatamente a 

delegacia de polícia desta comarca e comunicou o acontecido, uma vez 

que tinha sido vítima de fraude [...] Esclarece a requerente que NÃO 

contratou tal empréstimo bancário e tampouco autorizou que terceiros o 

fizessem, vez que nunca constituiu procurador para tanto. Informa a 

requerente que por diversas vezes buscou solucionar a situação exposta 

de forma pacífica, porém não logrou êxito em dirimir o problema sem a 

intervenção do poder judiciário”. Logo, a parte autora vislumbra a 

ocorrência de ato ilícito da parte requerida, razão pela qual requer ser 

indenizada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser pessoa de idade 

avançada. A tutela antecipada foi indeferida ante a ausência de provas. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação com as seguintes 

preliminares: - impugnação da justiça gratuita concedida - ilegitimidade 

passiva, por ter cedido o crédito em discussão. No mérito refutou as 

alegações da parte autora, pugnando pela improcedência dos pedidos 

“visto que a requerente agiu na tentativa de burlar as suas obrigações no 

negócio jurídico celebrado com o requerido, tentando inclusive induzir ao 

erro este juízo”. Dentre os documentos colacionados aos autos, a parte 

requerida juntou ao feito o contrato assinado pela requerente, documento 

que não foi impugnado pela autora, quando instada a se manifestar. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 

335 do CPC/15, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade produção de outras provas”. II 

– a) PRELIMINARES Preliminar – Impugnação à concessão da justiça 

gratuita. Pois bem, razão não assiste à parte requerida, ante o fato de a 

autora ser beneficiária do INSS com parcos rendimentos, o que foi 

devidamente demonstrado nos autos. Preliminar – Ilegitimidade passiva. 

Pois bem, a presente ação funda-se em suposto ato ilícito praticado pela 

requerida ao descontar valores da conta bancária da parte autora sem o 

conhecimento prévio desta. Conforme se extrai da narrativa feita na 

exordial, a autora não teve qualquer relacionamento com a requerida e, 

portanto, o ato ilícito seria justamente uma celebração de contrato fictício 

celebrado entre a requerida e pessoa que teria se passado pela autora 

para firmar a avença. Logo, pouco importa se houve ou não cessão do 

crédito, já que o ato ilícito narrado na inicial foi imputado à parte requerida, 

sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo. Superadas as 

preliminares acima, passar-se-á ao exame do mérito da demanda. II, b) 

MÉRITO: O autor aduz na inicial que “NÃO contratou tal empréstimo 

bancário e tampouco autorizou que terceiros o fizessem, vez que nunca 

constituiu procurador para tanto”, entretanto, não é isso que as provas 

coligidas aos autos demonstram. Com efeito, a empresa promovida, ao 

tempo da contestação, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, 

juntando contrato celebrado entre as partes, devidamente assinado pela 

parte autora. Muito embora a autora relate na inicial desconhecer a origem 

do débito, restou devidamente comprovado nos autos que há, de fato, 

contrato celebrado entre as partes, sendo, portanto, legítima qualquer 

cobrança feita pela requerida ou por qualquer cessionária do crédito 

decorrente de tal avença, uma vez que a parte autora recebeu na 

totalidade o valor do empréstimo, conforme se verifica no “comprovante de 

transferência”, de onde se extrai que recebeu o montante de R$ 1.251,36 

(mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), no dia 27 de 

outubro de 2017. Diante desse quadro, fica evidente que a parte autora 

não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e material, pelo contrário, 

dos documentos juntados é possível concluir que a parte requerida agiu 

dentro do limite que a lei lhe permite, já que a parte autora de fato 

contratou os serviços da ré. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a 

instituição requerida agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188, do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito”. Vejamos como vêm decidindo nossos Tribunais: "Inscrição de 

dívida. Ação declaratória de inexistência de dívida. Autora que alega não 

ter firmado o contrato. Não impugnação, no momento oportuno, das cópias 

dos documentos trazidos pela ré. Aceitação tácita de veracidade dos 

documentos. Comprovada a regularidade do contrato. Dívida licitamente 

inscrita. Recurso improvido. Indenização. Responsabilidade civil. Dano 

moral. Inocorrência. Inscrição de dívida alegada indevida. Comprovada a 

regularidade da dívida. Ausência de ilicitude na conduta da ré. Recurso 

Improvido. Litigância de má-fé. Ocorrência. Ação declaratória de 

inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais. Caso 

em que se comprovou cabalmente ter sido a autora quem contratou. Uso 

do processo para obtenção de objetivo ilegal. Inteligência do artigo 17, 

inciso III do CPC. Recurso improvido. (...)" (6a Câmara D. Privado, Apelação 

cível n° 990.10.261168-0, Rei. Des. Vito Guglielmi, j . 05.08.2010, v.u.); 

Assim, não restando evidenciado qualquer ato ilícito a improcedência do 

pedido é de rigor. III – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ No caso em espeque, 

evidente a má-fé da autora em buscar indenização em face da ré, pois há 

comprovação inequívoca da autenticidade dos documentos que 

demonstram a contratação, pelo autor, dos serviços da ré, fato que foi 

inclusive confirmado em sede de impugnação. Configurado, portanto, o 
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dolo da parte autora, pois a busca de enriquecimento ilícito em face da ré, 

à toda evidência, é atitude dolosa, consciente, destinada a receber o que 

não lhe é devido. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

"Demanda de reparação de danos morais (inscrição do nome em órgão de 

proteção ao crédito). Em sendo incontroversa a existência de dívida, fruto 

de inadimplemento, por falta de pagamento, de prestações ajustadas em 

contrato de financiamento, é lícita a inscrição do nome do devedor perante 

os órgãos de proteção ao crédito. Ato praticado em exercício regular de 

um direito reconhecido. Inexistência de responsabilidade civil da instituição 

financeira (art. 160, I, CC de 1916, correspondente ao art. 188, I, CC de 

2002). Imposição de penalidade por litigância de má-fé. Manifesta 

alteração da verdade dos fatos, inclusive com alegações frontalmente 

contrárias aos documentos juntados aos autos. Multa e indenização por 

dano processual aplicados de ofício (art. 17, II, CPC). Sentença 

confirmada. Apelação improvida, COm Observação."09a Câmara D. 

Privado, Apelação cível n° 1.161.790- 4, Rei. Des. James Siano, j . 

29.01.2008, v.u.). Grifamos. Percebe-se que a autora afirmou em sua 

inicial não ter contratado qualquer empréstimo com a parte autora, 

tentando, com tal alegação levar este Juízo a erro, indo de encontro aos 

princípios insculpidos na Constituição Federal e no Código de Processo 

Civil, em especial o de portar-se de acordo com a boa-fé, de acordo com o 

artigo 5º, do CPC, in verbis: “Aquele que de qualquer forma participa do 

processo deve comportar-se de acordo com a boa fé”. Por sua vez, o 

artigo 142 do mesmo diploma legal traz a seguinte redação: 

“Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram 

do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o 

juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de 

ofício, as penalidades da litigância de má-fé”. Portanto, no caso em tela, a 

parte autora alterou a verdade dos fatos (artigo 80, II, do CPC) ao dizer 

que não havia contratado com a parte requerida, razão pela qual é de rigor 

a aplicação das penalidades da litigância de má-fé. IV|. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela autora, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa. Nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos, extinguindo-se, passado o 

prazo acima, tais obrigações do beneficiário. Condeno a autora ao 

pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor corrigido da causa, em 

razão da litigância de má-fé, nos termos da fundamentação. Aguarde-se 

prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em 

branco, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se. 

Jaciara - MT, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000175-37.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VERGINIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO 

Vistos. Intime-se o executado, pessoalmente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe quais são e onde se encontram bens sujeitos à 

penhora, bem como seus respectivos valores, exibindo prova de 

propriedade, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SONIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000885-86.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIZETE SONIA 

COSTA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 27 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: 1000866-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 11:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SONIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (REU)

BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA OAB: MT16392/O-O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 11:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30753454 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30753454 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVELTON VIVIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CELESTINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

RETIFICA E MECANICA JACI VALE LTDA (REQUERIDO)

JESSICA CRISTINE MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: 

MT22883/O Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 3617, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:20 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000898-85.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ILDA CRISTINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRES PAULA COSTA 

LEITE POLO PASSIVO: EDITORA GLOBO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 27 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: 1000127-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 30141657 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA RATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000899-70.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LUCAS RAFAEL 

DE OLIVEIRA RATTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

MARQUES DE ABREU POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 27 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: 1000214-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (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:

PAULA CONCEICAO DA LUZ SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 30143862 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002507-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ARTEMISIA SOUZA TODESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte promovida para que 

informe seus dados bancários a fim de que os valores sejam devolvidos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FLORENCIO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-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. 29870479.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ FRANCISCA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 30141346 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107128 Nr: 9680-06.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER - OAB:24.494 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000543-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

ADAILZA ROSA SAMPAIO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000543-80.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: TOCHIAKI KOYAMA 

EXECUTADO: EDEGAR MARTINS 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 e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito pode ser comprovada pelos 

documentos acostados à inicial, em especial a ATPV - Autorização para 

Transferência de Veículo, datada de 13/09/2017 e com firma reconhecida, 

bem como a Cédula de Crédito Bancário (ID. 24948914), celebrado em 

12/09/2017. O perigo da demora também é evidente, pois, no caso, 

encontra-se o Requerente com seu veículo restrito perante o sistema 

RENAJUD, fato que impede o exercício dos direitos relativos à propriedade 

e gera o risco de apreensão do referido bem, fato que notoriamente gera 

prejuízo grave e atual . Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em 

consequência, determino a imediata baixa na restrição perante o sistema 

RENAJUD existente sobre o veículo Marca/Modelo FORD/KA flex, Placa 

NEP-5217, Ano Fab/Mod: 2011/2012, Renavam 00345080700, Chassi 

9BFZK53A9CB334433. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a 

parte Requerida para, caso queira, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

apresentada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (REU)

BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000852-96.2020.8.11.0010. AUTOR: CEZAR SAMPAIO UMBELINO DA 

COSTA REU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, 

BOLETO BANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Visto, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Ademais, o requerente alega 

que após negociação do débito que tinha pendente junto a 1ª requerida, foi 

realizado um Termo de Acordo, o qual não juntou na inicial, vindo efetuar o 

pagamento em data de 29/10/2019 no valor de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais), porém, denota-se dos autos que a negativação ocorreu 

em 19/01/2019, por suposto débito com data de 20/12/2019 (ID nº 

30709402). No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 
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evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 

de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001158-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001158-02.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: RUAN CARLOS NASCIMENTO 

DE SOUZA EXECUTADO: VIVO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000866-80.2020.8.11.0010. REQUERENTE: GUSTAVO SULZBACHER 

MANCUSO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 1. Depois de detido 

exame dos autos chego à conclusão que procede a tutela de urgência. 

2.Diante da documentação apresentada pode-se afirmar que tanto a 

probabilidade do direito quanto o perigo de dano restam verificados, tendo 

em vista que o autor alega que teve sua linha telefônica (66 99601-1833), 

interrompida no início de janeiro do corrente ano, tendo inclusive buscado 

solucionar amigavelmente a situação no mês de março, conforme 

apresentou mensagens de texto provenientes de protocolos de 

atendimento via call center (protocolos nº 2020235209187; 

2020235225520; 2020235298668; 2020235225520; 2020235298668; 

2020261025238; 2020276263793 e 2020276279681), sem que obtivesse 

êxito. 3.Contudo, o deferimento indiscriminado do pedido pode resultar 

prejuízo à terceiro de boa-fé que porventura tenha adquirido a linha 

telefônica neste ínterim. 4. Sendo assim, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada para impor obrigação de fazer à Reclamada, no sentido de 

proceder ao restabelecimento da linha telefônica objeto do pedido em 

favor da reclamante, no prazo de 5 dias, DESDE QUE ESTA NÃO TENHA 

SIDO ALIENADA À TERCEIRO DE BOA-FÉ. Sendo que nesta hipótese 

deverá comprovar nos autos no mesmo prazo, sob pena de multa fixa de 

R$ 1.000,00. 5. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá oferecer defesa no prazo legal, sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

6. Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 7 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000709-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000709-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA SANTI - ME 

REQUERIDO: AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI Vistos etc. 1 - DEFIRO o 

pedido de alienação em leilão judicial eletrônico ou presencial a critério do 

Sr (a). Leiloeiro(a) nomeado(a) pelo Juízo, apenas em relação aos 

seguintes bens móveis avaliados no ID nº 18508460, sendo: - Esteira 

ergométrica, marca Kikos-Atlética, cor preta, avaliada em R$ 800,00 

(oitocentos) reais; e - 01 (um) aparelho de ar condicionado, marca 

Springer, modelo 42FNCA12S5, avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais). 2 

– Nomeio a parte exequente como depositário fiel; 3 – DESIGNE-SE data 

para realização da ALIENAÇÃO dos bens acima penhorados e avaliados. 

Para realização do ato, 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, 

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. 4 - FIXO a comissão 

do leiloeiro nomeada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 
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bem(s) arrematado(s), não se incluindo no valor do lance, devendo ser 

depositado de imediato, com prévia informação aos interessados. 5 - 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). 6 - 

O pagamento do preço ofertado no leilão deverá ser feito de uma única 

vez, em até 24 horas, após ter sido declarada a proposta vencedora pela 

leiloeira (art. 892 do CPC). 7 - 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 5 dias antes da data marcada para o leilão. 8 – DETERMINO 

sejam cientificados, com pelo menos 5 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. Após as providências de praxe, EXPEÇA-SE. 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. Às 

providências, expedindo-se o necessário. CUMPRA-SE. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GABRIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 IMPULSIONAMENTO Intimo a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo 

legal. JUARA, 26 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000601-88.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VICENTE FILHA OAB - 060.637.551-10 

(REPRESENTANTE)

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000601-88.2019.8.11.0018. AUTOR(A): M. 

V. V. S. REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA VICENTE FILHA REU: 

EDIVANIO DA SILVA SOUTO Vistos etc. Trata-se de Execução de 

Alimentos proposta por Maria Vitória Vicente Souto, representada por sua 

genitora, Maria Aparecida Vicente Filha em face de Edivanio da Silva 

Souto, todos devidamente qualificados nos autos. Foram juntados nos 

autos id. n. 20398138, acordo entre as partes, acerca do débito cobrado. 

Instado a se manifestar o Parquet se manifestou favorável à Homologação 

do Acordo (id. 30138570). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Fundamento e Decido. Como o deslinde da demanda não 

depende de instrução probatória, pelo que conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a ação, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifico que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivos que impeçam a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE o Acordo realizado nos autos, razão pela 

qual: 1) HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS PARTES, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas eis que 

beneficiarias da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Depois de tudo cumprido e certificado, AO 

ARQUIVO. 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. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-16.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK LUIS GUAZI VIOLADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000125-16.2020.8.11.0018. AUTOR: 

MAYK LUIS GUAZI VIOLADA REU: NILSON Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por Maik Luiz Guazi Violada em face de Nilson 

Gonçalves Pires, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora peticionou (id. 30335179), pela desistência do feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido de 

desistência formulado pela parte autora merece acolhimento, porquanto é 

lícito a esta, a qualquer momento, desistir do processo. Ante o exposto, 

homologo o pedido de desistência, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, consequentemente revogo a liminar 

anteriormente concedida. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver. Proceda-se a liberação 
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de eventuais restrições referente a presente ação, expedindo-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com transito em julgado, à 

Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências cabíveis. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-70.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GUSTAVO MONTEIRO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO OAB - SP282082 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PEREIRA CONCEICAO OAB - SP404950 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CANDIDO (EXECUTADO)

SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1001568-70.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

GABRIEL GUSTAVO MONTEIRO DE CASTRO EXECUTADO: JOSE CARLOS 

CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por GABRIEL 

GUSTAVO MONTEIRO DE CASTRO, contra JOSÉ CRALOS CANDIDO e 

SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, em 16/12/2018. A inicial de ID 

nº17111675, veio instruída dos documentos de ID nº 17111676/17111685. 

No ID nº 17122029 restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça e 

determinado prazo para recolhimento das custas, sob pena de extinção, 

por falta de pressuposto processual, sem nova intimação, na data de 

17/12/2018. Entretanto, a parte autora ingressou com agravo instrumento 

em desfavor da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, 

conforme ID nº 18323627, em 16/02/2019. O provimento do referido 

recurso foi negado conforme ID nº19737013, em 26/04/2019. Devidamente 

intimada à parte autora, quedou-se inerte quanto ao recolhimento das 

custas, decorrendo o prazo em 09/05/2019. No ID nº 23603644 (09/2019), 

a parte autora se manifestou requerendo o prosseguimento do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. Ora, 

diz o caput do art. 321 da Lei n. 13.105/15: 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. Foi exatamente como procedeu, o magistrado em sua decisão 

de ID nº 17122029. Entretanto, o exequente apesar de devidamente 

intimado, não atendeu integralmente tal determinação, circunstância que 

impõe a aplicação do parágrafo único do art. 321, já mencionado, a saber, 

o indeferimento da peça de ingresso. Compulsando os autos denoto que, 

mesmo com o agravo de instrumento negado, a parte exequente recolheu 

as custas e taxas judiciais devidas. Portanto, evidenciadas as hipóteses 

acima descritas, a extinção do feito e o arquivamento definitivo dos 

presentes autos é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo no parágrafo único do art. 321 da 

Lei 13.105/15, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485, inciso I, do NCPC). CONDENO a parte 

autora ao pagamento das despesas e custas processuais. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-38.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMARA MORAES HOLANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR MARCELO HAGA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 Intimo a parte autora para efetuar o 

recolhimento de custas da diligência do oficial de justiça, no prazo legal, no 

site do TJMT (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), 

ou informar que proporcionará meios para cumprimento da diligência. 

JUARA, 27 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: 1001429-84.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA (EXECUTADO)

DIRCE MARTINS BEZERRA (EXECUTADO)

ORIVALDO NUNES BEZERRA (EXECUTADO)

FERNANDO MARTINS BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1001429-84.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: ORIVALDO NUNES 

BEZERRA, FERNANDO MARTINS BEZERRA, ANDREA MARIA RODRIGUES 

DE ALMEIDA BEZERRA, DIRCE MARTINS BEZERRA Vistos etc. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial, proposta por Banco de Lage Landen 

Brasil S/A, em face de Orivaldo Nunes Bezerra e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora juntou aos autos 

petição de acordo entabulado entre as partes, pugnando por sua 

homologação (id.27834411). Vieram-me os autos conclusos. É o Relato. 

Fundamento e Decido. Como o deslinde da demanda não depende de 

instrução probatória, pelo que conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a ação, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Analisando os autos, ante o teor da petição juntada 

(id.27834411), verifico que as partes compuseram amigavelmente o litígio 

e, em pleno exercício da autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto 

da lide. Saliento que, caso ocorra o inadimplemento das parcelas, a parte 

autora poderá ajuizar ação adequada para cobrança dos valores, não 

sendo necessário manter o feito suspenso até o vencimento da última 

parcela. Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo (id.27834411) para 

que surta os jurídicos e legais efeitos, bem como DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme 

acordado entre as partes. PROCEDA-SE o cancelamento de eventual 

penhora, averbação e/ou restrição relacionada ao presente feito. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000425-12.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR XAVIER LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WALMOR GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000425-12.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

WALMIR XAVIER LOPES REQUERIDO: WALMOR GONÇALVES DOS 

SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Abertura de Inventário do 

espólio de WALMOR GONÇALVES DOS SANTOS, proposta por WALMIR 

XAVIER LOPES, ora filho do “de cujus”, na data de 20/03/2019. Entretanto, 

conforme manifestação de terceiro interessado (id. 18800749), há 

informação de que na data de 06/03/2019 foi distribuído processo sob o 

número 1000344-63.2019.8.11.0018, Pedido de Abertura de Inventário, 

que se refere às mesmas parte, fatos e pedidos, já tendo inclusive sido 

apresentada as primeiras declarações (id. 20772865), estando na fase de 

intimação dos herdeiros para eventual impugnação. Desta forma, não vejo 

outra medida se não reconhecer a litispendência existente e determinar o 

devido arquivamento destes autos. Posto isso, nos termos do artigo 485, 

inciso V, do CPC, extingue-se o presente feito sem resolução do mérito. 

Proceda a Secretaria o translado de eventuais peças faltantes destes 

autos para os autos de número 1000344-63.2019.8.11.0018. Sem custas 

e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se IMEDIATAMENTE os autos, com as baixas 

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

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001280-88.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 MANDADO DE CITAÇÃO BUSCA E 

APREENSÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA PROCESSO n. 1001280-88.2019.8.11.0018 Valor da 

causa: R$ 28.229,32 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP 

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, PIMENTA BUENO - 

RO - CEP: 76970-000 POLO PASSIVO: Nome: APARECIDO PEREIRA 

Endereço: Rua Poronga, 1230, Jardim Bandeirantes, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, 

abaixo descrito, depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na 

sequência, a CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, para, 

querendo, nos prazos indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO 

e/ou CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO DO BEM A SER APREENDIDO: 

FIAT, Modelo: Grand Siena Attrac. 1.4 Evo F. Flex 8V, 

Renavam:568987047, Chassi: 9BD197132E3133595, Ano/Modelo: 

2013/2014, Placa: OBN 5350 – MT DEPOSITÁRIO DESIGNADO: Jonas dos 

Santos Ferreira ,brasileiro, casado, portador da CI-RG n. 1051867 SSP/RO, 

inscrito no CPF n. 003.516.042-00, domiciliado na Avenida Tupã, n. 61, 

Bela Vista, Cacoal - RO, telefone (69) 99978-8116 e 99300-3190. VALOR 

DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 28.229,32 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da execução da liminar com citação, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e vincendas), de 

acordo com os valores apresentados na inicial e indicados acima, hipótese 

em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o pagamento, no 

prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e 

exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo para 

CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. 7. 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). 

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. JUARA, 27 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-40.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000158-40.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

GISLAINE APARECIDA FERREIRA DA SILVA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE JUARA Vistos etc. Trata-se de Ação e Obrigação 

de Fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em 

defesa dos direitos de Marcos Antônio Ferreira Cândido, devidamente 

representado por sua genitora, Gislaine Aparecida Ferreira da Silva em 

face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, visando a 

condenação destes à obrigação de fornecer exame de Ressonância 

Magnética da Coluna Lombar, além de consultas e exames, tratamentos 

cirúrgicos e medicação necessária. A inicial veio instruída dos 

documentos necessários, sendo devidamente recebido, oportunidade em 

que foi deferido o pedido liminar (id. n. 18024051), determinando que o 

Município de Juara (MT) e Estado de Mato Grosso providenciem, de forma 

solidária, o encaminhamento do paciente para realização de exame 

denominado ressonância magnética da coluna lombar, no prazo máximo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 175 de 375



48, assegurando ainda, o seu transporte e de sua acompanhante em UTI 

aérea ou terrestre (o que for mais adequado e eficaz para o caso), 

mitigando-se os riscos com o deslocamento (tendo em vista a distância 

deste Município dos grandes centros médicos), assumindo todas as 

despesas do tratamento, em Hospital no Estado de Mato Grosso ou em 

outra Unidade da Federação. Em Decisão de id, 18143862, foi deferido o 

bloqueio via Bacenjud de verbas públicas do Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), valor necessário para a 

realização de exame de ressonância magnética da coluna lombar no autor, 

ante o descumprimento pelos requeridos. Estado de Mato grosso, 

ofereceu contestação (id. 18193943), arguindo preliminar ausência de 

interesse processual. Ainda, falou acerca do comprometimento com o 

princípio da universalidade do acesso a saúde, dos princípios 

orçamentários, a impertinência da aplicação da multa diária. O Município de 

Juara, ofereceu contestação id. 18713469, consignando em preliminar 

ilegitimidade passiva e no mérito, que o pleito refere-se a obrigação cuja 

responsabilidade é exclusiva do Estado, aplicação do princípio da reserva 

do possível e não cabimento de honorários advocatícios à Defensoria 

Pública. A parte autora apresentou Impugnação às contestações 

conforme id. 20023848. O Parquet se manifestou pela procedência da 

demanda nos termos da inicial. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e Decido. Incialmente em detida análise dos autos 

verifico que assiste razão o despacho id. 26072022 , assim reconheço o 

equívoco quando da Decisão id. 25462331 . Passo a análise das 

preliminares arguidas nos autos: DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO 

INTERESSE DE AGIR Em sede de contestação, o Estado e o Município 

arguiram a preliminar de ausência de interesse processual, na medida em 

que, o direito à saúde seria um direito social e não individual, que deveria 

ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, 

como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo e, 

excepcionalmente pelo Judiciário, apenas no julgamento de ações civis 

que demandam o cumprimento das referidas políticas. O interesse de agir, 

traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, é um 

requisito prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito, que 

deve existir tanto no momento do ajuizamento da ação mandamental, a fim 

de que seu direito seja protegido contra qualquer tipo de violação, bem 

como durante toda a demanda, inclusive no instante em que a sentença é 

prolatada. Além disso, para a configuração do interesse de agir é preciso 

atender dois aspectos: necessidade e adequação. O primeiro se 

consubstancia na necessidade do autor de se valer da via processual 

para alcançar o bem da vida pretendido e o segundo, no dever de formular 

pretensão apta a pôr fim à lide trazida ao Juízo. In casu, depreende-se da 

tese apresentada pelo autor o seu interesse de agir, uma vez que, à luz 

dos fatos por ele apresentados, o requerido não estaria fornecendo o 

necessário para sobrevivência de que o autor necessita, afigurando-se, 

portanto, necessária a prestação jurisdicional para solução sobre a 

pertinência ou não de sua pretensão (interesse-necessidade); quanto ao 

interesse-adequação, o instrumento processual adotado pelo autor é o 

indicado ao caso vertente, qual seja, Ação Cominatória para cumprimento 

de obrigação de fazer. O direito do cidadão à saúde e à integridade física, 

a responsabilidade do Município é conjunta e solidária com a dos Estados 

e da União. E, tratando-se de responsabilidade solidária, a parte 

necessitada não é obrigada a dirigir seu pleito ao ente que se 

responsabilizou internamente, podendo direcioná-lo àquele que lhe 

convier, devendo ser considerada, ainda, a urgência no recebimento do 

medicamento à paciente. Ademais, o Sistema Único de Saúde é uma 

instituição descentralizada, não se podendo estabelecer, para sua 

atuação, núcleos com competências diferenciadas nos diversos entes 

federativos, sob pena de obstar a concretização do direito à saúde, 

mormente nos casos de urgência. É dizer, o Sistema Único de Saúde, 

tendo em vista o seu caráter de descentralização, torna solidária a 

responsabilidade pela saúde, alcançando a União, os Estados e os 

Municípios. Tendo em vista a responsabilidade solidária, torna-se 

desnecessária a decisão da lide de modo uniforme para todos os 

responsáveis solidários, não havendo, sequer a necessidade de se falar 

em formação de litisconsórcio necessário, a teor do que dispõe o artigo 

114, do Código de Processo Civil. Com efeito, dispõem os arts. 23 e 198, 

da Constituição Federal, que: "Art. 23. É competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência;" "Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, 

com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III - participação da comunidade. § 1º O sistema único de 

saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes." A propósito, os v. acórdãos: 

"MANDADO DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO - 

S.U.S. - GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 6º 

E 196 DA C.F. "É de responsabilidade concorrente da União, Estados e 

Municípios o dever de garantir saúde a todos; tal lição emana da Carta 

Maior". (TJMG - APCV 000.308.437-3/00 - 7ª C.Cív. - Rel. Des. Alvim 

Soares - J. 03.02.2003). No caso em comento, como já mencionado retro, 

a responsabilidade da União, dos Estados e do Município, no que tange à 

saúde, é solidária, de forma que o Município, bem como o Estado são 

pessoas corretas para atenderem ao pleito da autora, não podendo se 

furtar de sua obrigação, prevista constitucionalmente. Assim, o Município, 

o Estado e a União são solidários na obrigação pleiteada na petição inicial, 

podendo a autora direcionar seu pedido a quem melhor lhe convier. Assim, 

REJEITO a preliminar arguida. DO MÉRITO Rejeitada a preliminar e tendo em 

vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do 

feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, 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.” Não havendo matéria de ordem processual a 

enfrentar, passa-se à análise do mérito da causa. No caso em tela, 

necessário se faz transcrever os seguintes dispositivos constitucionais: 

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: ...omissis... § 1° - As 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata “Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” “Art. 194 – 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. Parágrafo único. Compete ao Poder 

Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento;” 

“Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Art. 197 – São de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” 

Verifica-se assim, que a CF/88 alocou a saúde no “status” de direito social 

e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Aliás, é esse o 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 

antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 
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necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida”.[1] (negritou-se) Não menos importante, o 

direito social, dentre os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade 

de realizar a justiça distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente 

privado dos direitos fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos 

sociais elencados na Constituição Federal o meio de alcançar o 

desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos direitos sociais, 

pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada 

mais nada menos do que a igualdade entre os homens. Assim, a 

concessão do pedido inicial objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o 

mesmo direito à saúde usufruído por tantos outros que foram beneficiados 

por uma situação financeira abastada. Logo, além do direito social 

garantido pela Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no 

artigo 2º da Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as 

condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O 

dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação”. Registre-se que, não bastasse a 

proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo 

também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, atribui ao Estado, isto é, a 

todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno 

exercício do direito à saúde, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício (...) § 1º O dever do Estado de 

garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, do Estado 

e do Município o fornecimento de medicamentos e tratamento 

médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui condições 

financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, sem prejuízo 

do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual Ente Público 

figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a obrigação é 

originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é consequência que 

deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o 

custeio do tratamento deve estar embutido na obrigação dos Entes 

Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, 

descumprir um comando que a constituição diretamente determina. Afinal, 

a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela 

carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera 

proclamação otimista, e deve englobar todas as medidas que viabilizem 

esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT: “(...) CUSTEIO DE 

TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA 

DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVER DO ESTADO DE 

GARANTIR A SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. A NEGATIVA DE CUSTEAR 

TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS 

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE 

PÚBLICA”. (3ª Câmara Cível, Recurso de Agravo de Instrumento nº 

58918/2004 - Classe II - 15 - Comarca de Guarantã do Norte, Julgamento 

unânime em 15-3-2005, dele tomando parte o Exmo. Sr. Des. EVANDRO 

STÁBILE (Relator), o Exmo. Sr. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º 

Vogal) e o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO (2º Vogal). 

A tese que também inexitosa é a da reserva do possível segundo a qual 

seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento. 

Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito 

patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de 

aqueles serem bens de primeira grandeza. Destarte, cabe ao Poder 

Público, qualquer que seja o ente da federação, organizar suas finanças, 

dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e 

serviços públicos de saúde, atendendo de forma adequada às 

necessidades da população. Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos 

comprovassem o esvaziamento de seus recursos, ainda assim persistiria 

a obrigação de prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida 

se encontra em patamar superior ao interesse econômico destes, 

conforme já se posicionou o STF: “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), 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 impõe ao julgador uma só e possível opção: 

o respeito indeclinável à vida" (PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE 

MELLO, em 31.1.1997). Vale registrar que nesse campo nem mesmo o 

sempre invocado “princípio da reserva do possível” pode ser aplicado. 

Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à 

justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da separação 

dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível 

não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona 

intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se 

no padrão hermenêutico do mínimo existencial, como o direito à saúde (...)” 

(Apelação e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, 

TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 

15/06/2005), salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas 

no caso judicializado. Assim, como já mencionado, dentre os direitos 

fundamentais, é notável pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de 

sorte que aquele que originariamente não teria condições de usufruir os 

direitos fundamentais, alcançaria nos direitos sociais, elencados na 

Constituição Federal, o meio para se igualar aos demais, com o 

desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, pertencentes à segunda 

geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos que a 

igualdade entre os homens. Em suma, o cidadão não pode ter 

obstaculizado o seu direito constitucional à saúde por questões de ordem 

orçamentária, essa questão estranha ao administrado que paga seus 

impostos. Conforme receituários médicos, e até mesmo o cumprimento por 

meio do bloqueio realizado nos autos do determinado em liminar. 

Demonstrada desta forma a necessidade do paciente, do requerido na 

inicial Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, 

necessário se faz a presente demanda, a fim de determinar o cumprimento 

daquele comando originário. No que tange à alegação do descabimento de 

multa cominatória em face da Fazenda Pública, acolho a manifestação, de 

modo que substituo tal medida pelo bloqueio e penhora dos valores 

necessários para o procedimento cirúrgico necessário. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na presente ação, 

confirmando a liminar, para o fim de DETERMINAR que os demandados 

forneçam o Tratamento Fora do Domicílio- TFD, para a parte autora, 

consistente em encaminhamento para realização de exame denominado 

ressonância magnética da coluna lombar, além de consultas e exames, 

tratamentos cirúrgicos e com medicação necessária. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, inciso I do NCPC. Por outro lado, caso não realizado, deixo, 

desde já, consignado que será procedido bloqueio de conta pública para 

possibilitar à paciente necessário na rede privada. Defiro o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do CPC. ISENTO o demandado do pagamento de despesas e custas 

processuais, nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603/01. 

DEIXO de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar 

uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme 

orientação do TJ/MT. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, 

portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao 

caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da 

Súmula nº 490 do STJ. Destarte, decorrido o prazo para recursos 

voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO. Cumpra-se, com urgência, 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

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1001498-19.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

ZILMAR TEODORA DOS SANTOS REQUERIDO: CARTÓRIO DE PAZ E 

NOTAS DE SALTO DO CÉU Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil proposta por Zilmar Teodora dos Santos, onde alega que foi 

regularmente registrada com o nome acima indicado, contudo, ao requerer 

a segunda via do indicado documento, tendo em vista que o original com o 

passar do tempo, acabou deteriorando-se, foi surpreendida com a 

alteração da grafia do seu nome para Zilma dos Santos Teodora, motivo 

pelo qual pretende ver sanado tal equívoco. A inicial veio instruída com os 

documentos, sendo devidamente recebido, momento em que foi dado 

vistas ao Ministério Público. Parquet se manifestou pelo acolhimento do 

pedido exordial, autorizando-se a retificação do assento de nascimento da 

requerente a fim de que conste a grafia de seu nome como Zilmar Teodora 

dos Santos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que as provas constantes nos 

autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355, 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.” Não havendo matéria de ordem processual a enfrentar, passa-se 

à análise do mérito da causa. Diante dos documentos juntados aos autos, 

é possível averiguar o equívoco no nome lançado junto a segunda via da 

certidão de nascimento. Anexas aos autos certidões negativas, 

devidamente atualizadas, não havendo suspeitas de fraudes. O legislador 

pátrio, nos termos da Lei n. 6.015/73, permitiu a retificação de dados 

constantes nos assentos de registro civil, a fim de adequá-los a realidade 

fática existente, evitando possíveis situações que possam expor os 

interessados a constrangimentos e embaraços. No caso de alteração de 

nome, o legislador prevê a possibilidade de fazê-lo nos casos em que o 

nome causar constrangimentos ou expor a pessoa ao ridículo; erro de 

grafia; substituição por apelidos públicos notórios; homonímia; mudança de 

sexo; adoção; vítimas e testemunhas ameaçadas. Verifico que o pedido 

se enquadra nas hipóteses legais de alteração de nome. A causa legal de 

alteração, que é erro constante do registro o qual está documentalmente 

provada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

constante na presente ação, autorizando a retificação do assento de 

nascimento da requerente a fim de que conste a grafia de seu nome como 

Zilmar Teodora dos Santos. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do NCPC. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Paz e Notas da comarca de Salto do Ceú/MT, 

nos moldes determinados pelo artigo 29, § 1º, VI, da Lei nº 6.015/73, para 

as alterações devidas no assento de nascimento da Requerente que 

deverá constar Zilmar Teodora dos Santos.. Sem custas e honorários eis 

que a parte requerente é beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, à CAA. 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

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001604-78.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GAIROVA AGROPECUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001604-78.2019.8.11.0018. AUTOR(A): GAIROVA 

AGROPECUS LTDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-80.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE FARIA 60419733272 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001384-80.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: CARLOS 

ALVES DE FARIA 60419733272 EXECUTADO: MENDANHA 

CONSTRUTORA LTDA - EPP DESPACHO Compulsando os autos, verifico 

que 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. Pelo mesmo motivo, deixo de 

analisar neste momento processual o pedido de perícia técnica contábil 

(ID. 24342850). Após conclusos. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001007-12.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DZOVANIARKIEVICZ LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

A. D. LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001007-12.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: A. D. LOPES RODRIGUES, ADRIANA 

DZOVANIARKIEVICZ LOPES RODRIGUES D E S P A C H O Certifique-se o 

transito em julgado da sentença de ID. 21084417, após remetam-se os 

autos ao arquivo. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-44.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

I. W. P. D. A. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

ADRIELLY KELLEY PINHEIRO PRADO DE ALMEIDA OAB - 027.629.911-61 

(REPRESENTANTE)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000009-44.2019.8.11.0018. AUTOR(A): I. W. P. D. A. J. 

REPRESENTANTE: ADRIELLY KELLEY PINHEIRO PRADO DE ALMEIDA REU: 

BANCO PAN 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000905-87.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA REHDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(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: 1000905-87.2019.8.11.0018. AUTOR(A): CLEIA MARIA 

REHDER REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

DESPACHO Compulsando os autos, verifico que 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. Após conclusos. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000791-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000791-51.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DANIEL 

PEREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que 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. Após conclusos. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-98.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SACCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000665-98.2019.8.11.0018. AUTOR(A): JAIR SACCHI 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que 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. Após conclusos. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86954 Nr: 197-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OACP, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 D E C I S Ã O

I. Há informação do falecimento de uma das requerentes, a Sra. Odila, 

motivo pelo qual determino a intimação dos patronos da parte autora para 

manifestação e juntadas pertinentes.

II. Quanto a audiência designada nos autos, desde já determino seu 

cancelamento, eis que o expediente forense está suspenso diante da 

pandemia que assola o país.

III. Por fim, determino que seja cumprida na integralidade a decisão anterior, 

devendo ser realizado o estudo psicossocial nos moldes já deliberados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001170-89.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REINALDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE DIAS TREVISAN RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001170-89.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JOSE 

REINALDO RIBEIRO REQUERIDO: DIRCE DIAS TREVISAN RIBEIRO DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Divórcio Direto Litigioso proposta 

por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS face de DIRCE DIAS TREVISAN 

RIBEIRO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O autor alega, em 

síntese, que contraíram matrimônio em 13/09/1975, estando separados de 

fato desde o ano de 1998, não sendo possível qualquer reconciliação do 

casal. Durante o relacionamento tiveram apenas uma filha (maior), 

entretanto, conforme faz provas nos autos, as partes adquiriram 

patrimônio, o qual deverá ser partilhado. Ao final pleiteia a procedência do 

pedido com a decretação do divórcio do casal. A inicial veio instruída com 

os documentos de fls. 09/25. Devidamente citada (fl. 36), a requerida 

deixou transcorrer o prazo “in albis” para contestar a ação. O autor 

requereu, à fl. 39, a decretação da revelia, bem como, o julgamento 

antecipado do feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Citada a 

requerida à fl. 36, está quedou-se inerte, razão por que decreto a sua 

revelia, nos limites do art. 345, inciso II, do CPC/2015. Com a promulgação 

da emenda constitucional n° 66/2010 o divórcio passou a ter um novo 

regramento, desvencilhando-se do formalismo previsto na legislação 

infraconstitucional. Atualmente, não mais se exige o cumprimento de 

requisitos temporais ou causa de pedir específica para o deferimento do 

pedido, que deverá ser acatado pela simples manifestação da vontade de 

não mais permanecerem casados. Após a edição “emenda do divórcio” a 

jurisprudência passou a entender dispensável a obrigatoriedade da 

audiência antes da decretação do divórcio, pois “a regulação 

constitucional conferida à dissolução do vínculo conjugal já não comporta 

a preservação da ritualística encadeada pela legislação subalterna 

antecedente à inovação no sentido de consubstanciar pressuposto da 

decretação do divórcio a prévia realização de audiência de ratificação, 

inclusive porque, mesmo antes da inovação, o próprio legislador 
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codificado já havia viabilizado a realização da dissolução do vínculo na via 

extrajudicial se consoantes os consortes da inviabilidade da preservação 

da vida em comum e se inexistentes filhos menores advindos da união 

(CPC, art. 1.124-A)”. (TJDFT – Proc. 20100610132743 – (550954) – Rel. 

Des. Teófilo Caetano – DJe 30.11.2011 – p. 121). Vê-se, portanto, que o 

requisito único para o deferimento do pedido é a vontade da pessoa 

casada em desconstituir o matrimônio que, in casu, encontra-se 

cabalmente demonstrada na petição inicial. A jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso trilha este entendimento, in 

verbis: “RAI – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – 

DECRETO DO DIVÓRCIO EM SEDE DE LIMINAR – ALTERAÇÃO DO ART. 

226, § 6º DA CF COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 66/2010 – SUPRESSÃO DO REQUISITO DA PRÉVIA 

SEPARAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – O Legislador 

Constitucional, ao editar a Emenda Constitucional 66/2010, retirou o 

requisito da separação daqueles que pretendem extinguir a relação 

matrimonial. Logo, é plenamente possível a demandante pleitear o divórcio 

liminarmente, não se podendo indagar a respeito da culpa stricto sensu, 

pois independe de qualquer condição ou fato e também da vontade do 

outro cônjuge. (TJMT – AI 99447/2011 – Relª Desª Clarice Claudino da Silva 

– DJe 09.02.2012 – p. 11). “ In casu, a prova do casamento está na 

certidão de fl. 13/14. Mesmo devidamente citada pessoalmente, a 

requerida sequer apresentou contestação, dando provas claras de que 

não tem a intenção de permanecer casada com o requerente. Portanto, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, defiro em parte o pedido do autor, para decretar o 

divórcio do casal ora litigante. No entanto, por constar nos autos a 

existência de patrimônio a ser partilhado, DETERMINO o prosseguimento do 

feito nesse sentido. Intime-se pessoalmente a parte requerida para 

conhecimento da presente decisão, bem como, manifestar nos autos a 

respeito da partilha de bens. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001145-76.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARTINS SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ROBERTO BORGES PLACIDO OAB - SP180190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON EVANGELISTA TODESCATTO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001145-76.2019.8.11.0018. AUTOR(A): IGOR 

MARTINS SILVEIRA REU: JEFERSON EVANGELISTA TODESCATTO 

DECISÃO Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Determino que cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 15 (dias) dias úteis (art. 183, NCPC), advertindo-a que a 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A 

citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, caput, do Novo 

Código de Processo Civil. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001111-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001111-04.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DOS SANTOS DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Diante da 

peculiaridade do pedido do patrono da parte autora, DEFIRO o pedido para 

determinar que seja designada nova data para realização da perícia 

designada por este Juízo. Em decorrência do transcurso de tempo 

superior ao postulado, determino a intimação do médico perito para que 

informe nova data para realização da perícia. Intime-se e Cumpra-se 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001974-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO REZENDE TELLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DA MATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001974-57.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: ALDO 

REZENDE TELLES EXECUTADO: VANDERLEI DA MATTA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Recebo a petição inicial por estarem presentes os 

requisitos do art. 319, do NCPC. CITE-SE a parte executada para pagar a 

dívida indicada na inicial, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% (dez por cento), no 

prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos termos do artigo 827 e 

seguintes do NCPC. Caso a parte executada possua cadastro na forma do 

art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a cita-ção deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, 

ex vi artigo 829, §1º, NCPC. Não encontrado a parte executada, havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art.830, do Código de Processo Civil. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A parte 

executada deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do CPC, 

em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e ins-truídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 914 e seguintes do 

CPC, contados na forma do art.231, do mesmo Códex. Alternativamente, 

no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em 

até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês, consoante artigo 916 do CPC. Fica a parte 

executada advertida que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. A parte exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizados a parte executada, deverá, na primeira 

oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Havendo pedido de pesquisas junto aos sistemas 

informatizados à disposição do juízo, deverá, também, comprovar o prévio 

recolhimento das taxas previstas no art.2º, inc. XI, da Lei Estadual 

14.838/12, calculada por cada diligência a ser efetuada. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art.828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código 

de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá a parte exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. A presente decisão, assinada 

digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou 
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ofício. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-60.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000426-60.2020.8.11.0018. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Compulsando os autos, 

verifico que não consta a juntada de comprovante do pagamento de taxas 

e custas judiciais ou mesmo comprovação de hipossuficiência para 

concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual deixo de 

receber a inicial. Desse modo, intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), acoste aos autos 

comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou 

ainda comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001378-73.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FABRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001378-73.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: NELSON FABRINI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Recebo a petição inicial por estarem presentes os requisitos do art. 319, 

do NCPC. CITE-SE a parte executada para pagar a dívida indicada na 

inicial, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

que fixo no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação, nos termos do artigo 827 e seguintes do NCPC. Caso a 

parte executada possua cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, 

do Código de Processo Civil, a cita-ção deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, ex vi 

artigo 829, §1º, NCPC. Não encontrado a parte executada, havendo bens 

de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de 

tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na 

forma do art.830, do Código de Processo Civil. As citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A parte 

executada deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do CPC, 

em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e ins-truídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 914 e seguintes do 

CPC, contados na forma do art.231, do mesmo Códex. Alternativamente, 

no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em 

até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês, consoante artigo 916 do CPC. Fica a parte 

executada advertida que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. A parte exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizados a parte executada, deverá, na primeira 

oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Havendo pedido de pesquisas junto aos sistemas 

informatizados à disposição do juízo, deverá, também, comprovar o prévio 

recolhimento das taxas previstas no art.2º, inc. XI, da Lei Estadual 

14.838/12, calculada por cada diligência a ser efetuada. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art.828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código 

de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá a parte exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. A presente decisão, assinada 

digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou 

ofício. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001799-63.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PELEGRINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANILO VANCI FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO TEDESCO NETO OAB - SP305873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001799-63.2019.8.11.0018 Parte Autora : 

REQUERENTE: DANILO VANCI FERNANDEZ, MARIA JOSE PELEGRINO DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A DECISÃO 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 15 (dias) dias úteis (art. 183, NCPC), advertindo-a que a 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A 

citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000904-05.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000904-05.2019.8.11.0018. REQUERENTE: CARLOS 

FERNANDES DE MELO REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A, TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA S E N T E 

N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se de ação em que a parte requerente afirma 

ter sido negativada ilegalmente pela parte requerida, tendo em vista a 

inexistência de relação jurídica subjacente apta a amparar a restrição, 

motivo pelo qual pleiteia a exclusão de seu nome do rol de mal pagadores, 

a declaração da inexistência do débito e indenização por danos morais. A 

liminar foi indeferida. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação, sustentando preliminarmente a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. É o 

relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Rejeito a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do 

consumidor, sendo este pessoa idosa que teve seu nome negativado por 

uma grande empresa bancária. Assim, verificada a existência dos 

requisitos da verossimilhança da alegação do consumidor e sua 

vulnerabilidade técnica, a inversão do ônus da prova é direito do 

consumidor! Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito! Em sua 

contestação a parte requerida afirmou que houve a regular contratação, 

tendo em vista que ofertou seus serviços a quem apresentou os 

documentos exigidos por regulações, que a parte autora dessa forma 

exteriorizou sua aceitação, justificando a negativação ocorrida. Todavia, a 

parte não juntou nenhum documento com a contestação, de modo a 

comprovar o negócio jurídico supostamente havido entre as partes, e 

muito menos a regularidade da contratação. Sendo assim, ao arguir fatos 

modificativos e extintivos dos direitos da parte requerente, a parte 

requerida atraiu totalmente para sí o ônus da prova. Diante da inexistência 

de documentos que comprovassem a existência de relação jurídica pelas 

partes, cai por terra toda a tese defensiva, revelando a procedência dos 

pedidos. Redargui-se, não há qualquer documento relacionado a 

contratação do serviço ora discutido, sendo este um ônus da parte 

requerida em razão da regra do inciso VIII do art. 6º do CDC. A parte 

requerida não comprovou a contratação questionada, o que, por si só, 

afasta a legalidade da cobrança. Há responsabilidade objetiva da 

empresa, bastando que exista, para caracterizá-la, a relação de 

causalidade entre o dano experimentado pelo consumidor e o ato da 

prestadora de serviço, independentemente de culpa ou dolo, como no 

caso dos autos. Evidentemente houve falha na prestação dos serviços 

por parte da requerida, que deve suportar os riscos da atividade e os 

prejuízos decorrentes da falta de diligência, considerando que efetuou 

cobrança a pessoa que não contratou seus serviços. A parte requerida 

deve se cercar do devido cuidado, de modo a evitar acontecimentos 

danosos aos seus usuários ou terceiros. Espera-se tenha o cuidado 

necessário na verificação da autenticidade dos dados que lhes são 

apresentados, em face do risco que é inerente à sua atividade, não 

podendo transferir ao consumidor os danos advindos da sua conduta 

inadequada ou pouco cautelosa. Cumpre destacar que a hipótese trata de 

relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 – 

norma de ordem pública e de interesse social –, uma vez que as partes se 

enquadram na condição de consumidora e prestadora de serviços (arts. 

2º e 3º), respectivamente. Logo, impositiva a aplicação dos princípios 

protetivos da lei consumerista ao caso, em especial da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo, bem como o da boa-fé objetiva, do 

qual exsurge os deveres de lealdade, confiança e cooperação. 

Ressalte-se que a responsabilidade da parte requerida é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, somente afastada em caso de comprovação da 

inexistência do defeito ou de qualquer das causas excludentes de 

responsabilidade previstas no parágrafo 3º do referido dispositivo. Diante 

disto, é devida a indenização por responsabilidade civil objetiva em 

violarem o dever um dos direitos básicos ao consumidor quanto a 

informação clara e adequada (art. 6º, III do CDC) e fazerem prática 

abusiva de execução de serviço sem autorização prévia (art. 39, VI, do 

CDC). A cobrança de um serviço não contratado, é fato que demonstra a 

falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando indenização por 

danos morais pela quebra da rotina e perda do tempo útil do consumidor, 

porquanto ultrapassado o mero dissabor, incômodo e contratempo do 

cotidiano. Acrescente-se a isso a violação do princípio da boa-fé e a 

onerosidade excessiva criada por ato arbitrário, unilateral e ilícito por parte 

da requerida. Conclui-se, portanto, que não pode a parte requerida lançar 

débitos e negativar o consumidor, por débitos de qualquer natureza, sem 

que haja um negócio jurídico subjacente. Quem atua dessa maneira 

comete ato ilícito, e deve ser penalizado civilmente de modo que repare 

todos os danos causados. III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes e inexistentes os débitos 

lançados pela requerida. Condeno a parte requerida ao pagamento de 

danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), 

com base no INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, desde o 

evento danoso/prejuízo. Determino que a parte requerida, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, retire todas as restrições que lançou em nome do 

requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de duas vezes o montante da condenação. JULGO 

extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

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

Processo Número: 1001887-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

CELIA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001887-04.2019.8.11.0018. REQUERENTE: SERGIO 

SILVA DE LIMA, CELIA SILVA DE LIMA REQUERIDO: ESTE JUÍZO S E N T E 

N Ç A Trata-se de procedimento regido pela jurisdição voluntária 

(ALVARÁ JUDICIAL) formulado por SERGIO SILVA DE LIMA e CELIA 

SILVA DE LIMA, qualificados nos autos, visando autorização judicial para 

levantamento dos valores referente a saldo em conta corrente junto a 

Cooperativa Sicredi de titularidade do “de cujus” DURVALINO FRANCISCO 

DE LIMA, falecido em 05/08/2019, informando serem os únicos herdeiros. 

Juntou documentos. Informação da Cooperativa Sicredi, juntada à fl. 38. É 

o relatório. Decido. Trata-se de pedido de alvará judicial, informando serem 

filhos de DURVALINO FRANCISCO DE LIMA, falecido em 05/08/2019, 

deixando saldo em conta corrente e cota capital na Cooperativa Sicredi e 

que somente pode ser levantado mediante o presente alvará que se 

requer. Pois bem. O artigo 666 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 

2º da Lei nº 6.858/1980 dispensa a realização de inventário quando a 

partilha versar tão somente sobre saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Com efeito, tratando-se de 

levantamento de saldos bancários de até 500 OTN's deixados pelo de 

cujus, o requerimento poderá ser apresentado ao Juízo através da ação 

de alvará, independentemente da instauração de inventário ou 

arrolamento. No caso dos autos, a similitude da hipótese autoriza a 

aplicação analógica do ato normativo mencionado. Cumpre ressaltar que o 

presente feito não tem o condão de determinar ordem judicial, 

principalmente contra quem não figurou no processo (instituição 

financeira), mas apenas alvará - autorização de levantamento, 

reconhecendo os efetivos herdeiros para fins do recebimento de 

possíveis valores deixados pelo falecido. Uma vez reconhecida a 

legitimidade nestes autos, caso a instituição Bancária não concorde em 

entregar o valor voluntariamente, deverá a parte requerente manejar ação 

própria litigiosa contra a mesma, instante em que o feito será decidido por 

sentença quanto a este. Feita esta explanação, compulsando os autos 

observo que estão instruídos com todos os documentos necessários para 

a análise final do seu objeto, principalmente com relação aos documentos 

pessoais dos autores, comprovando legitimidade na qualidade de filhos do 

“de cujus”, bem como, comprovando seu falecimento com a certidão de 

óbito acostada nos autos. Assim sendo, considerando que somente está 

requerendo autorização para levantamento do valor depositado em 

instituição financeira, não havendo outros herdeiros ou dependentes, 

entendo que o pedido deve prosperar. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 
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julgo procedente o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC e art. 719 e seguintes do NCPC 

determinando a expedição de ALVARÁ para levantamento do montante 

existente na conta corrente e cota capital na Cooperativa Sicredi em nome 

do falecido DURVALINO FRANCISCO LIMA, para os autores. Conforme 

requerido pelos autores, proceda-se o desconto do saldo negativo 

existente, bem como, após a expedição do alvará seja cancelada a 

respectiva conta. Expeça-se o competente alvará. Sem custas ou 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001389-39.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES TEIXEIRA (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: 1001389-39.2018.8.11.0018. AUTOR(A): CLAUDIO 

ALVES TEIXEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

SENTENÇA “Concessão de benefício de auxílio-doença e ou 

sucessivamente Aposentadoria por Invalidez, proposta por CLAUDIO 

ALVES TEIXEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, já qualificado nos autos, alegando que teve seu benefício de 

auxilio-doença indeferido, estando atualmente incapacitado para o 

trabalho, requerendo a conversão em aposentadoria por invalidez. Juntou 

documentos (fls. 11/20). Às fls. 21/23 consta o deferimento da justiça 

gratuita e indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Citado o 

requerido apresentou contestação em fls. 35/55, alegando a não 

comprovação das exigências legais para a concessão do benefício 

pleiteado. Aportou aos autos à perícia médica (fls. 58/59). O autor 

manifestou à fl. 58, pugnando pelo prosseguimento do feito. Embora 

intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo pericial, 

quedaram-se inertes. É o relatório. Decido. 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 indeferida ao autor a concessão do benefício de 

auxílio-doença, encontrando-se incapacitado para as atividades laborais. 

Pois bem. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a qualidade 

de segurado e a existência ou não de incapacidade para o trabalho. 

Quanto ao primeiro requisito, neste caso a questão encontra-se superada, 

uma vez que o autor recolhia as contribuições e possui a condição de 

segurado (CNIS fl. 19). A seguir, deve-se considerar a existência ou não 

de doença que afete a capacidade para o trabalho, para só 

posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Com relação à 

enfermidade alegada na inicial o Perito descreveu que o autor é acometido 

por sequelas de hanseníase com neurites em membro inferior direito, 

insuficiência cardíaca e obesidade, encontra-se impossibilitado de exercer 

atividade específica de serviços gerais, alegou ainda que o autor 

apresenta incapacidade parcial e permanente (fls. 58/59). Assim, a 

conclusão da perícia médica realizada tornou indiscutível o preenchimento 

do segundo requisito para a concessão do benefício por incapacidade, 

qual seja, a incapacidade para exercício da atividade profissional 

desempenhada pelo segurado habitualmente. Cumpre ressaltar ainda que, 

“(...) A aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

será paga enquanto permanecer nessa situação. 6. Comprovada, nos 

autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem como sua 

incapacidade permanente (total/parcial) para a realização de suas 

atividades habituais, conforme perícia médica judicial, e considerando-se a 

difícil reabilitação para exercer outra profissão em razão de suas 

condições pessoais, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por 

invalidez (...) (TRF1.; EDAC 0072600-53.2010.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 de 07/06/2017)” Estando preenchidos os requisitos legais, 

portanto, é de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Por fim, quanto ao 

termo inicial do benefício, a Jurisprudência do STJ é uníssona em entender 

que, os benefícios de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez tem por termo inicial a data do requerimento administrativo, ou de 

sua cessação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Havendo indeferimento do benefício em âmbito 

administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á 

na data do requerimento. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental 

improvido.” (STJ – 5ª T. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.107.008 - MG 

(2008/0229903-0). Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima. DJe 15.03.2010). 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA 

CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado 

indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois 

não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação 

erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. 

(STJ – 6ª Turma. REsp 704.004/SC. Rel. Ministro PAULO MEDINA. J. 

06/10/2005. DJ 17/09/2007, p. 365) III – DISPOSITIVO FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao autor 

segurado CLAUDIO ALVES TEIXEIRA o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea 

“a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data do 

requerimento administrativo do benefício – 02/04/2018 (fl. 20), 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

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-05.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIZOGUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPON PART'S COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010157-05.2013.8.11.0018. 

EXEQUENTE: PAULO MIZOGUCHI EXECUTADO: NIPPON PART'S COMERCIO 
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DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME DESPACHO INDEFIRO o pedido de 

suspensão do feito. Dessa forma, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000856-80.2018.8.11.0018. 

INTERESSADO: RICARDO MARTINS DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA LTDA 

DESPACHO Considerando o teor da petição retro, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se houve a integral 

satisfação da dívida. Advirta-se que eventual omissão será considerada 

como reconhecimento da satisfação da dívida. Expeça-se o necessário 

para levantamento dos valores em favor do exequente. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-41.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E. P . SOARES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SAVOINE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010185-41.2011.8.11.0018 

EXEQUENTE: E. P . SOARES - ME EXECUTADO: JOSE CARLOS SAVOINE 

DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE ALMEIDA VIEIRA OAB - SP358551 (ADVOGADO(A))

THIAGO TERIN LUZ OAB - SP326867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

1000894-92.2018.8.11.0018 REQUERENTE: MARCIA ANDREIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AYMORE SENTENÇA Ausente o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos petição da 

exequente (ID: 26960227) informando o pagamento da obrigação. É o 

breve relatório. Decido. Considerando a informação de que a parte 

reclamada quitou o débito, a extinção do processo é medida que se impõe. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o 

prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário para levantamento da quantia em favor da parte 

exequente. P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 135211 Nr: 5663-29.2019.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdJ, MRdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andiely Renata Teruel Deon 

- OAB:25647/O

 Vistos, etc.

Trata-se de medidas protetivas instaurado em favor da vítima Mariza 

Ribeiro da Rocha, em face de Geraldo Florencio da Silva .

A vítima compareceu à esta Secretaria requerendo a desistência das 

medidas protetivas (ref. 6).

Na sequencia o ministério Público (ref. 9) manifestou-se favorável à 

revogação das medidas protetivas, diante da desistência da parte autora.

É o breve relatório.

 Fundamento e Decido.

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação, 

dentre estas está o interesse de agir, que deve estar presente ao longo 

do processo, sob pena de extinção.

No caso em tela, a vítima desistiu das medidas protetivas.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, homologo o pedido de desistência da 

vítima, em consequência, revogo as medidas protetivas outrora 

concedidas.

Sem custas.

Intimem-se a vítima e o autor do fato da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.

Sirva a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-34.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BRANDALIZE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DAS PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD ACOSTADAS AOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000368-75.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE FÁTIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE PIO DA SILVA (REU)

ANANIAS JOSE TEIXEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DA LUZ OAB - MT24959/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

LANÇADA NA ID 30507138.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-31.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALIOTTO GONCALVES DE JESUS (REU)

BRUNO ALIOTTO GONCALVES DE JESUS 04955646131 (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 

06. 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: 1000332-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE APARECIDA RISSATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARIBALDO ALVES BORGES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DE 

ID 17886457.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-35.2019.8.11.0025

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:

VAGNEIS DA SILVA GIL (REU)

JEAN DA SILVA DUARTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REU: 

JEAN DA SILVA DUARTE E VAGNEIS DA SILVA GIL . JUÍNA, 27 de março 

de 2020. ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1000729-92.2016.811.0025, dirigi-me ao endereço e ali estando, e não 

encontrando o requerido, indaguei aos moradores próximos os quais 

informaram que o mesmo foi embora de Castanheira, para lugar incerto e 

não sabido, essa informação também obtive das pessoas que trabalham 

na prefeitura municipal de Castanheira, diante desse fato devolvo o 

mandado em cartório e fico no aguardo de novas determinações. Portanto 

NÃO FOI POSSIVEL CITAR e INTIMAR o Sr. Leandro Messias de Araujo, 

pelos motivos acima descritos. Juína/MT, 04 de fevereiro de 2020. 

_________________________ João Carlos da Silva Pereira Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLODIS ANTONIO MENEGAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para a 

parte cumprir voluntariamente a sentença. JUÍNA, 27 de março de 2020. 

ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002195-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOANES CLAUDIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT27777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS EVANGELISTA RIOS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REU)

CECILIA GOSSLER DE LIMA (REU)

JOSE ALVES DE LIMA FILHO (REU)

 

CERTIDÃO NEGATIVA Certifico e dou fé, eu, Fábio Baldo, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado de Carta Precatória e extraído 

dos autos 1000132-08.2020.8.11.0018, em diligências nessa cidade 

dirigi-me ao endereço que consta no mandado (Rua Parati nº 1023-S) e ali 
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estando não foi possível proceder a Citação do Polo Passivo: Cecília 

Gossler de Lima e José Alves de Lima Filho pelo fato de não localizá-los, 

no local fui recebido pela Srª Sônia, a mesma informou que os requeridos 

se mudaram daquele local há aproximadamente cinco anos, soube apenas 

informar que os requeridos residem nesta cidade, porém, não soube 

informar com exatidão o endereço atual dos requeridos e assim devolvo o 

mandado para providências legais. Fábio Baldo Oficial de Justiça Avaliador 

Matrícula 26537

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000112-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR IORIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS JUINA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE JAIR PERIUS OAB - 661.944.159-91 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000112-98.2017.8.11.0025 OLMIR IORIS - CPF: 252.935.409-04 

(EXEQUENTE) COMERCIO DE PNEUS JUINA LTDA - CNPJ: 

04.495.371/0001-42 (EXECUTADO), ROQUE JAIR PERIUS - CPF: 

661.944.159-91 (REPRESENTANTE) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, João 

Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao R. mandado 

extraído dos Autos, dirigi- me ao endereço do mandado mas não encontrei 

a empresa Devedora. Ali funciona a empresa Galeao Pneus, CNPJ: 

05456685/0001-07. Conforme Fernando Susin, funcionário, apesar do 

nome, a empresa não é a mesma que a Empresa de Juina, não tendo 

nehum vinculo. Afirmou ainda que Roque JAir Perius pode ser encontrado 

na cidade de Sorriso, na empresa de mesmo nome. Desta forma, devolvo 

o presente mandado para providencias. Dou fé. /MT, 6 de fevereiro de 

2020. JOAO VALDECIR DE FRANCA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002332-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DA REGIAO SUL - 

APROV - SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PIOVESAN OAB - PR71671 (ADVOGADO(A))

PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE OAB - PR32709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FATIMA BENDER TAQUES (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ BENDER TAQUES (REQUERIDO)

FELIPPE BENDER TAQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002332-98.2019.8.11.0025 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS DA REGIAO SUL - APROV - SUL - CNPJ: 10.895.958/0001-41 

(REQUERENTE) ROSELI FATIMA BENDER TAQUES - CPF: 376.347.801-97 

(REQUERIDO), ANDRE LUIZ BENDER TAQUES - CPF: 006.820.271-70 

(REQUERIDO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 

(REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIDÃO Certifico eu, Paulo Chrispiniano 

de Almeida, Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, expedido 

nos autos 1002332-98.2019.8.11.0025, que tramita perante a 1ª Vara, 

diligenciei até a Rua Tenente Portela, nº 121, Bairro Modulo 03, nesta 

cidade, e sendo lá, procedi com a citação dos requeridos: Roseli Fátima 

Bender e Felipe Bender Taques, do inteiro teor de todos os termos da 

presente ação. Após ouvirem a leitura, aceitaram as cópias que lhes 

entreguei, exarando sua assinatura. Deixei de proceder com a citação do 

requerido: André Luiz Taques, por ter sido informado pela sua mãe que, o 

mesmo mudou-se para a cidade de Cuiabá e encontra-se residindo na Rua 

Professora Tereza Lobo, nº 428, Residencial Paladini 02, Bairro Consil. 

Dou fé. /MT, 28 de fevereiro de 2020. PAULO CHRISPINIANO DE ALMEIDA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-53.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FIRMINO DOS SANTOS (REU)

HELLEN CARLOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000438-53.2020.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: HELLEN CARLOS SANTOS, NELSON FIRMINO DOS 

SANTOS VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em 

contrato de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

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

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

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

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-75.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BONATTO BIAZOTTO (REU)

ARIEL FERNANDO BIAZOTTO (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000443-75.2020.8.11.0025 

AUTOR: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: 

ARIEL FERNANDO BIAZOTTO, SANDRA REGINA BONATTO BIAZOTTO 

VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em contrato de 

serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 
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DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

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

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

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

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-08.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELY HAYNE DOS SANTOS CALIARE (REU)

ANTONIO VALDENIR CALIARE (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000441-08.2020.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ANDRIELY HAYNE DOS SANTOS CALIARE, 

ANTONIO VALDENIR CALIARE VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança 

fundamentada em contrato de serviços educacionais. Em sede 

preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 
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parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

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

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

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

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000447-15.2020.8.11.0025 

AUTOR: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: 

KEILIANE DE CAMARGO AZEVEDO, BERENICE TOLEDO DE CAMARGO 

VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em contrato de 

serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 
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para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

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

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

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

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000449-82.2020.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: THIAGO ALMEIDA DA SILVA VISTOS. Cuida-se de 

ação de cobrança fundamentada em contrato de serviços educacionais. 

Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 
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mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

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

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

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

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-37.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA RODRIGUES (REU)

RENAN RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000452-37.2020.8.11.0025 

AUTOR: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: 

RENAN RODRIGUES, ROSALINA RODRIGUES VISTOS. Cuida-se de ação 

de cobrança fundamentada em contrato de serviços educacionais. Em 

sede preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 
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ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, recebo a petição 

inicial e DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para designação e 

realização de audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a 

intimação da requerente e a citação da parte requerida, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada 

(art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na 

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

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

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

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (EXECUTADO)

L. C. G. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000388-32.2017.8.11.0025 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EXEQUENTE) MARIO 

APARECIDO DA SILVA - CPF: 483.672.571-20 (EXECUTADO), LUIZ 

CARLOS GARCIA - CPF: 513.174.001-00 (EXECUTADO) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida, Oficial de Justiça 

que, em cumprimento ao presente, diligênciei até a Av. Ezequiel Ramim, nº 

178, cidade de Castanheira, e sendo lá, deixei de proceder com a citação 

dos devedores: Mario Aparecido da Silva e Luiz Carlos Garcia, por não ter 

localizado os mesmos, pois fui informado pelo morador atual do imóvel 

que, reside no local à 04 (quatro) anos e não conhecem os devedores. 

Sendo assim, devolvo o presente para os devidos fins. Dou fé. /MT, 28 de 

fevereiro de 2020. PAULO CHRISPINIANO DE ALMEIDA Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001094-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNELENE ROSANE CARVALHO ORNELLAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PENHORA, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) CENTRO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE 

O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINELE JUNGLES MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1001083-83.2017.811.0025, em virtude da insuficiência do endereço, 

dirigi-me a Farmácia Básica local que constava como endereço de trabalho 

da requerida e ali estando, fui informado pelos funcionário que a mesma a 

um bom tempo não trabalha mais neste local, diante desse fato devolvo o 

mandado em cartório e fico no aguardo de novas determinações. Portanto 

NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇAO e INTIMAR a 

Sra. Dulcinele Jungles Martins, pelos motivos acima descritos. Juína/MT, 17 

de fevereiro de 2020. _________________________ João Carlos da Silva 

Pereira Oficial de Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001498-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

gileade sinfronio da silva (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001498-66.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: ROSIMERI PIMENTEL EXECUTADO: GILEADE SINFRONIO DA 

SILVA VISTOS E EXAMINADOS; Cuida-se de cumprimento de sentença de 

prestação alimentícia, sob o rito expropriatório vertido por VITOR PIMENTEL 

DA SILVA, neste ato representado por sua genitora, ROSIMERI PIMENTEL, 

em face de GILEADE SINFRONIO DA SILVA Conforme se dessume dos 

autos, devidamente citado, o executado informou não possuir condições 

financeiras para adimplir o débito exequendo e formulou proposta de 

acordo para pagamento do debito alimentar em 33 (trinta e três) parcelas 

iguais e sucessivas no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo das 

prestações que ainda irão se vencer, com o que concordou o exequente 

por meio da petição de Id. 27099270. Instado a se manifestar, o 

representante ministerial informou não possuir qualquer oposição à 

avença firmada. Nesses moldes, havendo composição amigável, a 
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homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Considerando que o devedor está patrocinado pela Defensoria 

Pública, intime-o pessoalmente da presente decisão, advertindo-o para 

que adote as providências necessárias ao cumprimento da avença, sob 

pena de execução. Fixo honorários advocatícios em 01 (uma) URH em 

favor da defensora dativa Nathalia Fernandes de Almeida, inscrita na 

OAB/MT 14.249, pelos trabalhos desempenhados até a presente data, 

conforme tabela atual da OAB/MT, com efeito integrativo. Expeça-se a 

certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- 

CGJ.Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. SEM custas e 

honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001121-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMILCAR PEREIRA RIOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

ERIC ERICSON LEANDRO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - MT23742/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 25240561. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000534-10.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DONIZETE VIEIRA - EPP (EXECUTADO)

JORGE DONIZETE VIEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 25239333. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000443-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOMINGUES BRASIL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000530-70.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MARIA SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 25328750. JUÍNA, 26 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001021-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. A. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. S. F. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

tomar ciência da expedição do formal de partilha de id nº 30367341. 

JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000412-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-50.2019.8.11.0025

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:

ROBERT PABULO DE SOUZA DA SILVA (REU)

ORLANDO MANOEL DA 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 

REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-21.2019.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 15 

(QUINZE) DIAS. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000363-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 15 

(QUINZE) DIAS (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONISE DA SILVA VASQUES (REU)

NIZIO RODRIGUES VASQUES NETO (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 NO PRAZO LEGAL DE 15 

(QUINZE) DIAS. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000766-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO PROCESSO: 1000766-17.2019.8.11.0025 Certifico, nesta data, 

que encaminhei à Equipe Interpessoal da Comarca de Juína. MT os dados 

necessários para a realização do estudo psicossocial, de acordo a 

decisão proferida nestes autos. Juína. MT, 28 de março de 2020 LEIDIANE 

CORREIA DA SILVA Técnica Judiciária SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001737-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO DUARTE DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001737-36.2018.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação de interdição ajuizada por Ilário Duarte da Silva em face de Ana 

Maria da Silva Duarte, já qualificados nos presentes autos. Segundo narra 

a inicial, a interditanda possui retardo mental moderado (CID-10:F71), 

estando impossibilitada de exercer os atos da vida civil e de reger-se por 

si só, de modo que o requerente (genitor da interditanda) e sua família 

dispensam os cuidados necessários à sua sobrevivência. Desta forma, 

em virtude da incapacidade, está impossibilitada de exercer atividades 

laborais básicas e não possui capacidade de gerir recursos, tornando-se 

necessária a interdição e nomeação do requerente como curador. No 

despacho inicial foi designada audiência de entrevista. A interditanda 

compareceu à solenidade acompanhada do genitor, ora requerente. Na 

oportunidade foram juntados laudos médicos prescritos pelo médico 

psiquiatra do CAPS deste Município. O Ministério Público manifestou-se em 

audiência opinando pela desnecessidade de perícia médica, em virtude do 

laudo apresentado em audiência, postulando pelo acolhimento do pedido 

inicial, com a interdição de Ana Maria da Silva Duarte nomeando-se Ilário 

Duarte da Silva como seu curador e em consonância com o parecer 

ministerial dispensou-se a prova pericial. A contestação foi apresentada 

pela curadora especial em Id 20654255, a qual foi impugnada pelo 

requerente em Id 25907539. Vieram, então, os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Em face da prova produzida e da 

singularidade do caso, desnecessária a produção de outras provas, 

cabendo o julgamento antecipado do feito. Toda interdição deve basear-se 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a curatela extraordinária, 

restrita a atos de conteúdo negocial e patrimonial, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015. A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, adaptou nosso sistema legal às exigências da 

Convenção de Nova York de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma 

integral. Para os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, “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”. Assim, a 

interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial. A interdição não abrange a capacidade civil para 

casar-se ou manter união estável, exercer direitos sexuais ou 

reprodutivos, direito a filhos e planejamento familiar, direito à família e a 

convivência, guarda, tutela, curatela e adoção, consoante art. 6º da Lei nº 

13.146/2015. No caso em tela, a requerida possui retardo mental 

moderado, condição que a deixa sem condição de administrar bens ou 

direitos, impressão que se colheu na entrevista e é comprovada pelo laudo 

médico de profissional que atua na rede pública municipal de saúde 

(CAPS). Ademais, verifica-se que o requerente é genitor da interditanda, 

não havendo notícia que desabone a sua conduta. A incapacidade é total, 

sem conhecimento de coisas mínimas para gerir atos da vida civil, que 

tenham conteúdo econômico e patrimonial. No que tange ao mérito, diante 

da entrevista realizada, documentos e os fatos apresentados nos autos, 

entendo que a ação deve ser julgada procedente com base no artigo 

1.767 do Código Civil, em que descreve que estão sujeitos a curatela, 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade, o que se subsume ao caso em epígrafe. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para decretar a interdição da 

requerida Ana Maria da Silva Duarte, ao tempo em que nomeio como seu 
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curador Ilário Duarte da Silva, para a prática dos atos civis da vida da 

interditada, ficando limitada aos atos da curatela aos de transações civis 

simples, recebimento de benefícios, requerimento de benefícios junto a 

quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em qualquer esfera, sem 

autorização para dispor de bens ou direitos da interditada. No mesmo 

sentido, quaisquer valores recebidos de entidade previdenciária deverão 

ser aplicados exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditado. Nos termos do artigo 755, § 3°, do novo Código de Processo 

Civil, a sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas 

naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no 

sítio do tribunal a que estiver vinculado na plataforma de editais do 

conselho nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

impressa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa de interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interditado poderá praticar autonomamente. O 

curador nomeado deverá prestar o compromisso definitivo nos termos dos 

artigos 759 e seguintes do NCPC. Ademais, observando o trabalho 

desempenhado pelas defensoras dativas Dra. Laura Gabrielly Gomes 

Gonçalves de Souza, inscrita na OAB/MT 24.863/O e Dra. Daniela Felber, 

inscrita na OAB//MT 10.623, fixo em seu favor, honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da OAB à cada uma. 

Expeça-se a certidão de honorários em favor das defensoras nomeadas, 

nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-as para retirar a certidão na 

Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas nem 

honorários a deliberar. Após o transito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001737-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO DUARTE DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001737-36.2018.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação de interdição ajuizada por Ilário Duarte da Silva em face de Ana 

Maria da Silva Duarte, já qualificados nos presentes autos. Segundo narra 

a inicial, a interditanda possui retardo mental moderado (CID-10:F71), 

estando impossibilitada de exercer os atos da vida civil e de reger-se por 

si só, de modo que o requerente (genitor da interditanda) e sua família 

dispensam os cuidados necessários à sua sobrevivência. Desta forma, 

em virtude da incapacidade, está impossibilitada de exercer atividades 

laborais básicas e não possui capacidade de gerir recursos, tornando-se 

necessária a interdição e nomeação do requerente como curador. No 

despacho inicial foi designada audiência de entrevista. A interditanda 

compareceu à solenidade acompanhada do genitor, ora requerente. Na 

oportunidade foram juntados laudos médicos prescritos pelo médico 

psiquiatra do CAPS deste Município. O Ministério Público manifestou-se em 

audiência opinando pela desnecessidade de perícia médica, em virtude do 

laudo apresentado em audiência, postulando pelo acolhimento do pedido 

inicial, com a interdição de Ana Maria da Silva Duarte nomeando-se Ilário 

Duarte da Silva como seu curador e em consonância com o parecer 

ministerial dispensou-se a prova pericial. A contestação foi apresentada 

pela curadora especial em Id 20654255, a qual foi impugnada pelo 

requerente em Id 25907539. Vieram, então, os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Em face da prova produzida e da 

singularidade do caso, desnecessária a produção de outras provas, 

cabendo o julgamento antecipado do feito. Toda interdição deve basear-se 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a curatela extraordinária, 

restrita a atos de conteúdo negocial e patrimonial, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015. A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, adaptou nosso sistema legal às exigências da 

Convenção de Nova York de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma 

integral. Para os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, “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”. Assim, a 

interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial. A interdição não abrange a capacidade civil para 

casar-se ou manter união estável, exercer direitos sexuais ou 

reprodutivos, direito a filhos e planejamento familiar, direito à família e a 

convivência, guarda, tutela, curatela e adoção, consoante art. 6º da Lei nº 

13.146/2015. No caso em tela, a requerida possui retardo mental 

moderado, condição que a deixa sem condição de administrar bens ou 

direitos, impressão que se colheu na entrevista e é comprovada pelo laudo 

médico de profissional que atua na rede pública municipal de saúde 

(CAPS). Ademais, verifica-se que o requerente é genitor da interditanda, 

não havendo notícia que desabone a sua conduta. A incapacidade é total, 

sem conhecimento de coisas mínimas para gerir atos da vida civil, que 

tenham conteúdo econômico e patrimonial. No que tange ao mérito, diante 

da entrevista realizada, documentos e os fatos apresentados nos autos, 

entendo que a ação deve ser julgada procedente com base no artigo 

1.767 do Código Civil, em que descreve que estão sujeitos a curatela, 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade, o que se subsume ao caso em epígrafe. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para decretar a interdição da 

requerida Ana Maria da Silva Duarte, ao tempo em que nomeio como seu 

curador Ilário Duarte da Silva, para a prática dos atos civis da vida da 

interditada, ficando limitada aos atos da curatela aos de transações civis 

simples, recebimento de benefícios, requerimento de benefícios junto a 

quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em qualquer esfera, sem 

autorização para dispor de bens ou direitos da interditada. No mesmo 

sentido, quaisquer valores recebidos de entidade previdenciária deverão 

ser aplicados exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditado. Nos termos do artigo 755, § 3°, do novo Código de Processo 

Civil, a sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas 

naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no 

sítio do tribunal a que estiver vinculado na plataforma de editais do 

conselho nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

impressa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa de interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interditado poderá praticar autonomamente. O 

curador nomeado deverá prestar o compromisso definitivo nos termos dos 

artigos 759 e seguintes do NCPC. Ademais, observando o trabalho 

desempenhado pelas defensoras dativas Dra. Laura Gabrielly Gomes 

Gonçalves de Souza, inscrita na OAB/MT 24.863/O e Dra. Daniela Felber, 

inscrita na OAB//MT 10.623, fixo em seu favor, honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual da OAB à cada uma. 

Expeça-se a certidão de honorários em favor das defensoras nomeadas, 

nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-as para retirar a certidão na 

Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas nem 

honorários a deliberar. Após o transito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001087-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. P. (REQUERENTE)

L. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DECISÃO Processo: 1001087-86.2018.8.11.0025. Vistos. Tratam-se de 

embargos de declaração opostos por Arni Batista Ribeiro dos Passos e 

Leri dos Passos em face da sentença proferida em Id 16975129, que 

homologou o acordo de vontade das partes decretando-lhes o divórcio. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Recebo 

os presentes embargos de declaração, em razão de sua tempestividade, 

sendo assim, passo à análise do mérito. Segundo dicção do art. 1.022 do 

NCPC, cabem embargos de declaração quando houver na decisão 

impugnada obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou a requerimento, bem como a 

existência de erro material. No presente caso, assiste razão à 

embargante. De fato, constou na sentença que haveria a meação do bem 

imóvel, quando no acordo entabulado pelas partes previa que ele ficaria 

em sua integralidade para a cônjuge virago. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de corrigir o 

erro material da sentença, que passará a ter a seguinte redação: “Nesse 

itinerário, entendo justo o entabulado entre as partes, nos tópicos relativos 

ao divórcio, bem como em relação ao bem imóvel – Lote n° 07, quadra 82, 

setor E, com área de 490m², situado no loteamento denominado “Expansão 

Urbana de Juína”, Rua Telêmaco Borba, s/n°, módulo 05, no município de 

Juína/MT, o qual será de propriedade exclusiva da requerente Leri dos 

Passos . No mais, a sentença permanecerá tal como proferida. Sem 

custas. Publique-se. Intimem-se. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO VERONA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VERONA OLIVEIRA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA OAB - 546.256.889-49 

(REPRESENTANTE)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000622-14.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL SA EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

VERONA OLIVEIRA LTDA - ME, MARCO AURELIO VERONA DE OLIVEIRA, 

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ANA MARIA 

VERONA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Considerando que por ocasião do 

julgamento dos embargos à execução n. 1001527-82.2018.811.0025, 

revogou-se a tutela provisória de urgência que havia determinado a 

suspensão desta ação executiva, intime-se a exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer o 

que entender por direito. Às providências. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000411-70.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZANE DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000411-70.2020.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: ELZANE DE SOUZA DIAS Vistos, etc. Intime-se o 

polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do feito e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-47.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ MORBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000322-47.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: R. M. 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP EXECUTADO: EMERSON LUIZ 

MORBACH Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000408-18.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARCHI BENTO OAB - SC54854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DEYVISS DE ASSIS SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000408-18.2020.8.11.0025 EXEQUENTE: DANILO 

MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME EXECUTADO: JEAN DEYVISS DE 

ASSIS SAMPAIO Vistos, etc. De início, intime-se o polo ativo para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Advindo aos 

autos comprovante de pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, 

recebo a exordial nos seguintes termos: 1. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). 2. Cite(m)-se 

o (a) (s) executado (a) (s), conforme requerido na exordial, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

que fixo no patamar de dez por cento, no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da citação. 3. Caso o (a) (s) executado (a) (s) possua(m) cadastro na 

forma do art. 246, §1º e art. 1.051 do Novo Código de Processo Civil, a 

citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 4. Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. 5. Não encontrado (a) (s) o (a) (s) 

executado (a) (s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Novo Código de 

Processo Civil. 6. Nos termos do art. 212, § 2º do NCPC, as citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses 

e nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 7. O (a) 

(s) executado (a) (s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 

827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. 8. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 
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(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Novo Código de Processo 

Civil. 9. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 10. Fica(m) o 

(a) (s) executado (a) (s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte exequente, além de 

outras penalidades previstas em lei. 11. O exequente, por sua vez, deverá 

ter ciência de que, não localizado o (a) (s) executado (a) (s), deverá, na 

primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil. 12. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. 13. Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento de eventuais taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo 

Código de Processo Civil. 14. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. Às providências. Juína (MT), data 

da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000609-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KMITA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000609-78.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ANDREIA KMITA Vistos, etc. Quanto à manifestação 

de Id n. 27575308, proceda-se segundo orientação do ofício circular n. 

04/2018/GAB/J-AUX. Quanto à devolução da carta precatória, sem êxito 

na diligência, procedi à busca de informações cadastrais da parte 

requerida, via Sistema INFOJUD, advindo o seguinte endereço atualizado: 

“Rua Santa Maria, n. 102 – Bairro Marajoara, município de Cáceres/MT, 

CEO: 78200-000”, conforme depreende-se do extrato anexo. Anote-se. 

Uma vez comprovado nos autos o pagamento, ao menos, da 1/6 parcela 

das custas, torno sem efeito o despacho inicial e, desde já, defiro a 

expedição do mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 

15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (artigo 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que havendo pagamento no prazo, 

ficará isento de custas processuais. Conste, ainda, que nesse prazo, o(s) 

réu(s) poderá(ão) oferecer embargos, bem como que caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, nos termos do artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000191-72.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BLASIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MIOTTO FERREIRA (REU)

MADEIRAS PEROLA LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000191-72.2020.8.11.0025 AUTOR: LUIZ 

ANTONIO BLASIUS REU: MADEIRAS PEROLA LTDA, VALTER MIOTTO 

FERREIRA Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar prova cabal da suposta situação de hipossuficiência 

financeira ou, no mesmo prazo, promover o recolhimento das custas 

judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Às providências. Juína (MT), 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000299-04.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO NEGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA TURMINA OAB - MT27593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO NEGRI (REU)

SHIRLEI MARCHI (REU)

ADERVAL BENTO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000299-04.2020.8.11.0025 AUTOR(A): CLAIR 

ANTONIO NEGRI REU: IVO NEGRI, ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI 

Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar prova cabal da suposta situação de hipossuficiência financeira 

ou, no mesmo prazo, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, NCPC. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000339-83.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MORBACH (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000339-83.2020.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: EDSON MORBACH Vistos, etc. Cuida-se de ação 

ordinária de cobrança em que o(a) requerente pleiteia, em sede 

preambular, o parcelamento das custas judiciais, alegando, em síntese, 

que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória das custas judiciais ultrapassa o montante de cento e setenta 

mil reais. Aduz que o pagamento integral de todas as custas judiciais 

quando do momento da distribuição das ações ocasionará prejuízos 

financeiros à instituição. Pois bem. Atenta às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto e com fulcro nos arts. 98, § 6º do NCPC 

e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, defiro o pedido de parcelamento das 

custas de preparo do processo, que deverão ser pagas em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. Fica o(a) requerente advertido(a) de que a inadimplência, ainda 

que parcial, acarretará e extinção do processo. A fim de possibilitar o 

lançamento das informações no sistema de arrecadação e viabilizar o 

acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, nos moldes 
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do ofício circular n. 04/2018/GAB/J-AUX, a Secretaria deverá encaminhar 

cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, 

para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Superada essa questão, 

recebo a exordial em todos os seus termos, eis que preenchidos os 

requisitos da legislação processual. No mais, em atenção à norma 

fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a qual dispõe acerca da 

solução consensual dos conflitos, determino a remessa do feito ao 

CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, devendo ser 

designada audiência de acordo com a pauta do mediador/conciliador, 

porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser 

intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo 

autocomposição, o prazo para contestar começará a fluir da data da 

realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem 

como que a ausência de contestação importará na aplicação dos efeitos 

da revelia (art. 344, CPC/2015). Havendo desinteresse da(s) parte(s) 

requerida(s) na realização da audiência, deverá(ão) peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do 

artigo 334). Para comparecimento na referida audiência, intimem-se as 

partes, advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000350-15.2020.8.11.0025

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:

ANA CLAUDIA TAVARES (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000350-15.2020.8.11.0025 AUTOR(A): 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: ANA 

CLAUDIA TAVARES Vistos, etc. Cuida-se de ação ordinária de cobrança 

em que o(a) requerente pleiteia, em sede preambular, o parcelamento das 

custas judiciais, alegando, em síntese, que faz parte do grupo econômico 

composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – 

Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES 

e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as 

três instituições ingressaram com inúmeras ações para recuperação de 

débitos educacionais, cuja somatória das custas judiciais ultrapassa o 

montante de cento e setenta mil reais. Aduz que o pagamento integral de 

todas as custas judiciais quando do momento da distribuição das ações 

ocasionará prejuízos financeiros à instituição. Pois bem. Atenta às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e com fulcro nos arts. 

98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, defiro o pedido de 

parcelamento das custas de preparo do processo, que deverão ser pagas 

em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em até 05 

dias da intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. Fica o(a) requerente advertido(a) de que a inadimplência, ainda 

que parcial, acarretará e extinção do processo. A fim de possibilitar o 

lançamento das informações no sistema de arrecadação e viabilizar o 

acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, nos moldes 

do ofício circular n. 04/2018/GAB/J-AUX, a Secretaria deverá encaminhar 

cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, 

para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Superada essa questão, 

recebo a exordial em todos os seus termos, eis que preenchidos os 

requisitos da legislação processual. No mais, em atenção à norma 

fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a qual dispõe acerca da 

solução consensual dos conflitos, determino a remessa do feito ao 

CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, devendo ser 

designada audiência de acordo com a pauta do mediador/conciliador, 

porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser 

intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo. Cite(m)-se a(s) 

parte(s) requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo 

autocomposição, o prazo para contestar começará a fluir da data da 

realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), bem 

como que a ausência de contestação importará na aplicação dos efeitos 

da revelia (art. 344, CPC/2015). Havendo desinteresse da(s) parte(s) 

requerida(s) na realização da audiência, deverá(ão) peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do 

artigo 334). Para comparecimento na referida audiência, intimem-se as 

partes, advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000581-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. G. (REQUERIDO)

J. G. S. (REQUERIDO)

A. P. S. (REQUERIDO)

J. P. S. (REQUERIDO)

O. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELMA PEREIRA GUEDES ALVES OAB - RO1218 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000581-13.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem c/c 

regulamentação de guarda ajuizada por Janice da Silva Nogueira em face 

de Juliano Gomes Simão, Olivia Maria Simão, João Paulo Simão, Ana Paula 

Simão e Sandra Pascoal Guebara, já qualificados nos autos. Narra a 

requerente que conviveu em união estável com o de cujos Antônio Gomes 

Simão, por mais de 10 (dez) anos como se casados fossem e com o 

objetivo de constituir família até a data de seu falecimento (02.04.2018). 

Informa que o falecido era divorciado e deixou 05 filhos, dentre eles 

Juliano Gomes Simão, João Paulo Simão, Ana Paula Simão, Olívia Maria 

Simão - maiores de idade, e Luis Antônio Simão (16 anos), menor de idade. 

Relata que Olívia e Luis Antônio convivem com ela desde que esse 

contava com apenas 05 anos de idade. Ressalta que, no ano de 2012, 

Olívia passou a residir com a genitora, o que perdurou por um período 

aproximado de 10 (dez) meses, quando retornou ao convívio da 

requerente e do de cujos. Aduz que depois de o genitor do adolescente ir 

à óbito, o enteado continuou residindo com a autora, a qual sempre 

exerceu o papel de mãe, despendendo todos os cuidados necessários a 

Olívia e Luis Antônio. Requer seja declarada a união estável e concedida a 

guarda definitiva do enteado em seu favor, pugnando, liminarmente, por 

sua guarda provisória. Na decisão inicial foram concedidos os benefícios 

da justiça gratuita e deferido o pedido liminar. Em atenção à determinação 

judicial foi realizado estudo psicossocial pela psicóloga do Juízo, 

aportando ao feito o relatório técnico em Id 15488478. Todos os 

requeridos foram citados, mas somente Sandra Pascoal Guebara (genitora 

de Olívia e Luis Antônio) apresentou contestação em Id 16923069. Em sua 

defesa, a requerida rebateu os argumentos da autora no que tange à 

guarda dos filhos. Argumentou que não estava em condições psicológicas 

e financeiras para zelar por eles, razão pela qual foram morar com o pai e 

a madrasta. Assevera, ainda, que Luis Antônio sofreu alienação parental 

intentada pela requerente e pelo de cujos, os quais impediam o contato da 

mãe com o filho. Manifestou que deseja ter o filho sob sua guarda. A 

contestação foi impugnada pela requerente em Id 18211625. Em atenção 

ao despacho de Id 22655179, as partes manifestaram-se pugnando pela 

realização de audiência de instrução. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. O julgamento antecipado da 
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lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, só pode ser realizado 

quando o feito está em condições de receber decisão definitiva de mérito, 

o que se dá quando ao réu já tiver sido dada oportunidade de se fazer 

ouvir, ou seja, de apresentar, querendo, sua contrariedade, garantida 

constitucionalmente (art. 5º, inciso LV, CF). Em análise detida dos autos, 

verifico que o presente feito prescinde de prova oral pelas razões que 

serão expostas, sendo cabível a aplicação do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; Logo, 

de acordo com o teor da norma retro mencionada e tendo em vista o 

princípio do livre convencimento motivado do juiz, o julgamento antecipado 

da lide é medida que se impõe. Cuida-se de ação que discute o 

reconhecimento de união estável post mortem, bem como a guarda do 

adolescente Luis Antonio Simão, filho do de cujos Antônio Gomes Simão e 

da requerida Sandra Pascoal Guebara. Os requeridos Juliano Gomes 

Simão, Olivia Maria Simão, João Paulo Simão e Ana Paula Simão, 

devidamente citados, deixaram transcorrer o prazo processual, sem 

qualquer manifestação, razão pela qual decreto a revelia. Passo a análise 

do mérito. Inicialmente, discorro acerca do reconhecimento da união 

estável. Neste sentido, a Lei nº 9.278/96, que regulamenta o art. 226, da 

CF, dispõe em seu art. 1º: Art. 1º. É reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com objetivo de constituir família. Desse modo, para que se 

caracterize a união de fato, os companheiros devem observar os deveres 

previstos em lei, tais como respeito e consideração mútuos, assistência 

moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos 

comuns, se houver. Sobre a união estável, preleciona Rodrigo da Cunha 

Pereira: "O delineamento do conceito de união estável deve ser feito 

buscando os elementos caracterizadores de um núcleo familiar. Os 

ingredientes são aqueles já demarcados principalmente pela jurisprudência 

e doutrina pós-constituição de 1988: durabilidade, estabilidade, 

convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. 

Entretanto, se faltar um desses elementos, não significa que esteja 

descaracterizada a união estável. É o conjunto de determinados elementos 

que ajuda a objetivar e a formatar o conceito de família. O essencial é que 

se tenha formado com aquela relação afetiva e amorosa uma família, 

repita-se." (Direito de Família e o Novo Código Civil, 1a ed., Ed. DeL Rey, 

Belo Horizonte, 2002, p. 209). Assim, o que se percebe é que, para se 

caracterizar a união estável, além dos requisitos da lei, há que se fazer 

presente o objetivo de constituição de família, o que, no caso dos autos, a 

prova revela, indubitavelmente, que tal intuito fora realizado. Com efeito, os 

requeridos Ana Paula Simão, Olívia Maria Simão, João Paulo Simão e 

Juliano Gomes Simão, embora não tenham contestado, assinaram uma 

declaração, devidamente juntada aos autos reconhecendo a união estável 

do genitor com a requerente. Além disso, a requerida Sandra também não 

contesta a união havida entre a requerente e o de cujos. Portanto, uma 

vez exaurida a questão relativa ao reconhecimento da união estável, 

passo a análise relativa à guarda do adolescente Luis Antônio Simão. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069-ECA) tem por 

embasamento a proteção integral da criança e do adolescente, sendo 

direito fundamental de cada um deles ser criado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta (ECA, art. 19 e CF, art. 227). Neste 

sentido colaciono jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE 

GUARDA. CONCESSÃO DA GUARDA DO MENOR À AVÓ PATERNA. 

REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

Não reclama reparo a sentença que deferiu a guarda definitiva do neto, 

que conta quatro anos de idade, à avó paterna, que, conforme estudos 

técnicos realizados, possui melhores condições para exercê-la, o que já 

faz há dois anos, atendendo plenamente às suas necessidades. 

Providência destinada a regularizar uma situação já estabelecida (ECA, 

art. 33, § 1º, início). Apelação desprovida. (TJRS; AC 

139301-64.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 05/06/2014; DJERS 12/06/2014). (Grifei). 

“APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. 

ART. 98 DO ECA. ABUSO E MAUS TRATOS. Determinada a guarda 

definitiva do menor em favor da avó materna, visando à proteção dos 

interesses do infante. Negaram provimento ao apelo.” (TJRS; AC 

317901-44.2013.8.21.7000; Augusto Pestana; Sétima Câmara Cível; Relª 

Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 26/03/2014; DJERS 01/04/2014) Ou 

seja, devem ser garantidos, às crianças e adolescentes, direitos inerentes 

ao bom desenvolvimento do ser humano, devendo os responsáveis zelar 

primordialmente para que efetivamente esses direitos sejam cumpridos em 

todas as situações do dia a dia. Analisando-se o conjunto probatório dos 

autos, infere-se que o adolescente, atualmente com 16 anos, já está sob 

os cuidados da requerente desde os seus 04 anos de idade, dela 

recebendo a assistência e cuidados necessários, sendo possível 

constatar que os interesses do menor de idade estão devidamente 

resguardados por meio do estudo psicossocial realizado (Id 15488478). A 

partir do relatório técnico, observa-se que Luis Antônio tem como 

referência materna a Sra. Janice, ora requerente, afirmando que quanto à 

mãe biológica tem poucas lembranças. No referido estudo, a psicóloga do 

Juízo apresentou o seguinte parecer: “Quanto ao adolescente, este 

encontra-se adaptado à sua atual rotina, visto que é seu meio sociofamiliar 

desde a primeira infância. (...) Por fim, identificou-se que Olívia e Luiz 

projetam suas referências materna, e, sobretudo, suas seguranças 

familiar e emocional, na requerente, não sendo identificados elementos 

que a desabonem para permanecer zelando por eles; pelo contrário, 

qualquer separação neste momento, poderá ser danosa a qualquer um 

deles.” (sic) Ainda, é necessário registrar que a requerida não respaldou 

suas alegações em prova alguma, carreando aos autos tão somente 

documentos pessoais. A requerente, por outro lado, em sua impugnação 

apresentou documentos que fazem cair por terra as argumentações da 

requerida, a começar pela cópia do pedido de reconhecimento e 

dissolução de união estável do de cujos e de Sandra, o qual demonstra ter 

sido acordado entre as partes que a guarda dos filhos seria da genitora. 

Além disso, o documento colacionado em Id 1811917 demonstra que no 

ano de 2012 a Sra. Sandra e o de cujos ajuizaram ação consensual de 

modificação de guarda acordando que Olívia retornaria aos cuidados da 

mãe, todavia, a requerida Olívia retornou ao convívio do pai e da madrasta. 

O fato de Olívia não ter permanecido sob os cuidados da genitora, 

segundo a demandante, foi em virtude de não ter recebido os cuidados 

necessários aos interesses da jovem, a qual contava com apenas 12 

(doze) anos à época. A veracidade da alegação é facilmente observada 

pelo relatório psicossocial. A partir do referido documento, verifica-se que 

a relação das requeridas Sandra e Olívia era conturbada, pois, de acordo 

com o relatório técnico, Olívia relatou se lembrar das agressões físicas 

que sofria, bem como das recorrentes intervenções do Conselho Tutelar. 

Além disso, afirmou que “tem memórias da genitora atacando verbalmente 

a requerente, o que também a deixa abalada, destacando que é a genitora 

a responsável pela fragilidade do seu estado emocional, e da necessidade 

de fazer acompanhamentos profissionais (psicológico e psiquiátrico)”. Por 

outro lado, quanto à demandante, não há nos autos indícios que censure 

ou desaconselhe a concessão da guarda do adolescente a ela, nem 

tampouco relatos de maus tratos ou negligência em relação aos enteados. 

Tudo isso posto, é possível afirmar com segurança que não há outro 

caminho senão consolidar a guarda do adolescente Luis Antônio Simão, o 

qual desde seus 05 anos de idade vive e convive com a demandante. 

Ante o exposto, julgo procedente a ação para reconhecer a união estável 

entre Janice da Silva Nogueira e Antônio Gomes Simão, bem como sua 

dissolução, no período compreendido entre o ano de 2008 e 02 de abril de 

2018, bem como conceder à demandante a guarda definitiva de Luis 

Antônio Simão. JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Expeça-se o competente termo de 

guarda definitiva. Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000581-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. G. (REQUERIDO)

J. G. S. (REQUERIDO)

A. P. S. (REQUERIDO)

J. P. S. (REQUERIDO)

O. M. S. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELMA PEREIRA GUEDES ALVES OAB - RO1218 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000581-13.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem c/c 

regulamentação de guarda ajuizada por Janice da Silva Nogueira em face 

de Juliano Gomes Simão, Olivia Maria Simão, João Paulo Simão, Ana Paula 

Simão e Sandra Pascoal Guebara, já qualificados nos autos. Narra a 

requerente que conviveu em união estável com o de cujos Antônio Gomes 

Simão, por mais de 10 (dez) anos como se casados fossem e com o 

objetivo de constituir família até a data de seu falecimento (02.04.2018). 

Informa que o falecido era divorciado e deixou 05 filhos, dentre eles 

Juliano Gomes Simão, João Paulo Simão, Ana Paula Simão, Olívia Maria 

Simão - maiores de idade, e Luis Antônio Simão (16 anos), menor de idade. 

Relata que Olívia e Luis Antônio convivem com ela desde que esse 

contava com apenas 05 anos de idade. Ressalta que, no ano de 2012, 

Olívia passou a residir com a genitora, o que perdurou por um período 

aproximado de 10 (dez) meses, quando retornou ao convívio da 

requerente e do de cujos. Aduz que depois de o genitor do adolescente ir 

à óbito, o enteado continuou residindo com a autora, a qual sempre 

exerceu o papel de mãe, despendendo todos os cuidados necessários a 

Olívia e Luis Antônio. Requer seja declarada a união estável e concedida a 

guarda definitiva do enteado em seu favor, pugnando, liminarmente, por 

sua guarda provisória. Na decisão inicial foram concedidos os benefícios 

da justiça gratuita e deferido o pedido liminar. Em atenção à determinação 

judicial foi realizado estudo psicossocial pela psicóloga do Juízo, 

aportando ao feito o relatório técnico em Id 15488478. Todos os 

requeridos foram citados, mas somente Sandra Pascoal Guebara (genitora 

de Olívia e Luis Antônio) apresentou contestação em Id 16923069. Em sua 

defesa, a requerida rebateu os argumentos da autora no que tange à 

guarda dos filhos. Argumentou que não estava em condições psicológicas 

e financeiras para zelar por eles, razão pela qual foram morar com o pai e 

a madrasta. Assevera, ainda, que Luis Antônio sofreu alienação parental 

intentada pela requerente e pelo de cujos, os quais impediam o contato da 

mãe com o filho. Manifestou que deseja ter o filho sob sua guarda. A 

contestação foi impugnada pela requerente em Id 18211625. Em atenção 

ao despacho de Id 22655179, as partes manifestaram-se pugnando pela 

realização de audiência de instrução. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. O julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, só pode ser realizado 

quando o feito está em condições de receber decisão definitiva de mérito, 

o que se dá quando ao réu já tiver sido dada oportunidade de se fazer 

ouvir, ou seja, de apresentar, querendo, sua contrariedade, garantida 

constitucionalmente (art. 5º, inciso LV, CF). Em análise detida dos autos, 

verifico que o presente feito prescinde de prova oral pelas razões que 

serão expostas, sendo cabível a aplicação do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; Logo, 

de acordo com o teor da norma retro mencionada e tendo em vista o 

princípio do livre convencimento motivado do juiz, o julgamento antecipado 

da lide é medida que se impõe. Cuida-se de ação que discute o 

reconhecimento de união estável post mortem, bem como a guarda do 

adolescente Luis Antonio Simão, filho do de cujos Antônio Gomes Simão e 

da requerida Sandra Pascoal Guebara. Os requeridos Juliano Gomes 

Simão, Olivia Maria Simão, João Paulo Simão e Ana Paula Simão, 

devidamente citados, deixaram transcorrer o prazo processual, sem 

qualquer manifestação, razão pela qual decreto a revelia. Passo a análise 

do mérito. Inicialmente, discorro acerca do reconhecimento da união 

estável. Neste sentido, a Lei nº 9.278/96, que regulamenta o art. 226, da 

CF, dispõe em seu art. 1º: Art. 1º. É reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 

estabelecida com objetivo de constituir família. Desse modo, para que se 

caracterize a união de fato, os companheiros devem observar os deveres 

previstos em lei, tais como respeito e consideração mútuos, assistência 

moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos 

comuns, se houver. Sobre a união estável, preleciona Rodrigo da Cunha 

Pereira: "O delineamento do conceito de união estável deve ser feito 

buscando os elementos caracterizadores de um núcleo familiar. Os 

ingredientes são aqueles já demarcados principalmente pela jurisprudência 

e doutrina pós-constituição de 1988: durabilidade, estabilidade, 

convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. 

Entretanto, se faltar um desses elementos, não significa que esteja 

descaracterizada a união estável. É o conjunto de determinados elementos 

que ajuda a objetivar e a formatar o conceito de família. O essencial é que 

se tenha formado com aquela relação afetiva e amorosa uma família, 

repita-se." (Direito de Família e o Novo Código Civil, 1a ed., Ed. DeL Rey, 

Belo Horizonte, 2002, p. 209). Assim, o que se percebe é que, para se 

caracterizar a união estável, além dos requisitos da lei, há que se fazer 

presente o objetivo de constituição de família, o que, no caso dos autos, a 

prova revela, indubitavelmente, que tal intuito fora realizado. Com efeito, os 

requeridos Ana Paula Simão, Olívia Maria Simão, João Paulo Simão e 

Juliano Gomes Simão, embora não tenham contestado, assinaram uma 

declaração, devidamente juntada aos autos reconhecendo a união estável 

do genitor com a requerente. Além disso, a requerida Sandra também não 

contesta a união havida entre a requerente e o de cujos. Portanto, uma 

vez exaurida a questão relativa ao reconhecimento da união estável, 

passo a análise relativa à guarda do adolescente Luis Antônio Simão. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069-ECA) tem por 

embasamento a proteção integral da criança e do adolescente, sendo 

direito fundamental de cada um deles ser criado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta (ECA, art. 19 e CF, art. 227). Neste 

sentido colaciono jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE 

GUARDA. CONCESSÃO DA GUARDA DO MENOR À AVÓ PATERNA. 

REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

Não reclama reparo a sentença que deferiu a guarda definitiva do neto, 

que conta quatro anos de idade, à avó paterna, que, conforme estudos 

técnicos realizados, possui melhores condições para exercê-la, o que já 

faz há dois anos, atendendo plenamente às suas necessidades. 

Providência destinada a regularizar uma situação já estabelecida (ECA, 

art. 33, § 1º, início). Apelação desprovida. (TJRS; AC 

139301-64.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 05/06/2014; DJERS 12/06/2014). (Grifei). 

“APELAÇÃO CÍVEL. MENOR. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. 

ART. 98 DO ECA. ABUSO E MAUS TRATOS. Determinada a guarda 

definitiva do menor em favor da avó materna, visando à proteção dos 

interesses do infante. Negaram provimento ao apelo.” (TJRS; AC 

317901-44.2013.8.21.7000; Augusto Pestana; Sétima Câmara Cível; Relª 

Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 26/03/2014; DJERS 01/04/2014) Ou 

seja, devem ser garantidos, às crianças e adolescentes, direitos inerentes 

ao bom desenvolvimento do ser humano, devendo os responsáveis zelar 

primordialmente para que efetivamente esses direitos sejam cumpridos em 

todas as situações do dia a dia. Analisando-se o conjunto probatório dos 

autos, infere-se que o adolescente, atualmente com 16 anos, já está sob 

os cuidados da requerente desde os seus 04 anos de idade, dela 

recebendo a assistência e cuidados necessários, sendo possível 

constatar que os interesses do menor de idade estão devidamente 

resguardados por meio do estudo psicossocial realizado (Id 15488478). A 

partir do relatório técnico, observa-se que Luis Antônio tem como 

referência materna a Sra. Janice, ora requerente, afirmando que quanto à 

mãe biológica tem poucas lembranças. No referido estudo, a psicóloga do 

Juízo apresentou o seguinte parecer: “Quanto ao adolescente, este 

encontra-se adaptado à sua atual rotina, visto que é seu meio sociofamiliar 

desde a primeira infância. (...) Por fim, identificou-se que Olívia e Luiz 

projetam suas referências materna, e, sobretudo, suas seguranças 

familiar e emocional, na requerente, não sendo identificados elementos 

que a desabonem para permanecer zelando por eles; pelo contrário, 

qualquer separação neste momento, poderá ser danosa a qualquer um 

deles.” (sic) Ainda, é necessário registrar que a requerida não respaldou 

suas alegações em prova alguma, carreando aos autos tão somente 

documentos pessoais. A requerente, por outro lado, em sua impugnação 

apresentou documentos que fazem cair por terra as argumentações da 

requerida, a começar pela cópia do pedido de reconhecimento e 

dissolução de união estável do de cujos e de Sandra, o qual demonstra ter 

sido acordado entre as partes que a guarda dos filhos seria da genitora. 

Além disso, o documento colacionado em Id 1811917 demonstra que no 

ano de 2012 a Sra. Sandra e o de cujos ajuizaram ação consensual de 

modificação de guarda acordando que Olívia retornaria aos cuidados da 

mãe, todavia, a requerida Olívia retornou ao convívio do pai e da madrasta. 

O fato de Olívia não ter permanecido sob os cuidados da genitora, 

segundo a demandante, foi em virtude de não ter recebido os cuidados 

necessários aos interesses da jovem, a qual contava com apenas 12 

(doze) anos à época. A veracidade da alegação é facilmente observada 
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pelo relatório psicossocial. A partir do referido documento, verifica-se que 

a relação das requeridas Sandra e Olívia era conturbada, pois, de acordo 

com o relatório técnico, Olívia relatou se lembrar das agressões físicas 

que sofria, bem como das recorrentes intervenções do Conselho Tutelar. 

Além disso, afirmou que “tem memórias da genitora atacando verbalmente 

a requerente, o que também a deixa abalada, destacando que é a genitora 

a responsável pela fragilidade do seu estado emocional, e da necessidade 

de fazer acompanhamentos profissionais (psicológico e psiquiátrico)”. Por 

outro lado, quanto à demandante, não há nos autos indícios que censure 

ou desaconselhe a concessão da guarda do adolescente a ela, nem 

tampouco relatos de maus tratos ou negligência em relação aos enteados. 

Tudo isso posto, é possível afirmar com segurança que não há outro 

caminho senão consolidar a guarda do adolescente Luis Antônio Simão, o 

qual desde seus 05 anos de idade vive e convive com a demandante. 

Ante o exposto, julgo procedente a ação para reconhecer a união estável 

entre Janice da Silva Nogueira e Antônio Gomes Simão, bem como sua 

dissolução, no período compreendido entre o ano de 2008 e 02 de abril de 

2018, bem como conceder à demandante a guarda definitiva de Luis 

Antônio Simão. JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Expeça-se o competente termo de 

guarda definitiva. Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000345-95.2017.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação de guarda ajuizada por Kamila Zilio Wendler representada por sua 

genitora Catia Oinelis Zilio em face de Waldomiro Wendler Neto, já 

qualificados nos autos. Na decisão inicial foi deferida a guarda provisória 

da menor de idade Kamila à sua genitora Sra. Catia, fixados alimentos 

provisórios no valor de 30% do salário mínimo, bem como determinada a 

realização de estudo psicossocial. A partir do relatório técnico que 

aportou ao feito em Id 7278411, verifica-se que a requerente se mudou 

para o município de Juara/MT juntamente com sua genitora. É o breve 

relato. Decido. A competência para dirimir as questões referentes à 

criança e o adolescente é a do foro do domicílio de quem já exerce a 

guarda ou, à falta dos genitores, pelo lugar onde se encontra o infante, 

conforme preleciona o artigo 147, inciso I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, in verbis: Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Se não 

bastasse, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a regra de competência prevista no dispositivo acima transcrito 

tem natureza de competência absoluta, haja vista a aplicabilidade do 

princípio da proteção integral da criança e do adolescente, segundo o qual 

a fixação da competência deve ser norteada no fito de melhor proteger o 

interesse dos menores de idade. A propósito, trago à baila o seguinte 

julgado: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO 

DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA 

HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a 

competência determina-se no momento da propositura da ação e, em se 

tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a 

criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF.” 

(CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). Portanto, deve ser aplicado de 

forma preponderante o princípio do juiz imediato, previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente-ECA. Assim, o foro competente para ações e 

procedimentos envolvendo interesses, direitos e garantias previstos no 

próprio ECA é determinado pelo local onde o menor tem convivência 

familiar e comunitária habitual, o intuito máximo do princípio do juízo 

imediato está em que, pela proximidade com o menor, é possível atender 

de maneira mais eficaz aos objetivos colimados pelo ECA, bem como 

entregar-lhe a prestação jurisdicional de forma rápida e efetiva, por meio 

de uma interação próxima entre o juízo, os infantes e seus pais ou 

responsáveis. No caso, verificando que o requerente passou a residir em 

outro município (Id 7278411), declaro-me incompetente para processar e 

julgar a presente demanda, razão pela qual DECLINO A COMPETÊNCIA 

para a Comarca de Juara/MT para apreciação do feito. Remetam-se os 

autos para a Comarca de Juara/MT. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000345-95.2017.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação de guarda ajuizada por Kamila Zilio Wendler representada por sua 

genitora Catia Oinelis Zilio em face de Waldomiro Wendler Neto, já 

qualificados nos autos. Na decisão inicial foi deferida a guarda provisória 

da menor de idade Kamila à sua genitora Sra. Catia, fixados alimentos 

provisórios no valor de 30% do salário mínimo, bem como determinada a 

realização de estudo psicossocial. A partir do relatório técnico que 

aportou ao feito em Id 7278411, verifica-se que a requerente se mudou 

para o município de Juara/MT juntamente com sua genitora. É o breve 

relato. Decido. A competência para dirimir as questões referentes à 

criança e o adolescente é a do foro do domicílio de quem já exerce a 

guarda ou, à falta dos genitores, pelo lugar onde se encontra o infante, 

conforme preleciona o artigo 147, inciso I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, in verbis: Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Se não 

bastasse, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a regra de competência prevista no dispositivo acima transcrito 

tem natureza de competência absoluta, haja vista a aplicabilidade do 

princípio da proteção integral da criança e do adolescente, segundo o qual 

a fixação da competência deve ser norteada no fito de melhor proteger o 

interesse dos menores de idade. A propósito, trago à baila o seguinte 

julgado: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. 

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO 

DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA 
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HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a 

competência determina-se no momento da propositura da ação e, em se 

tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser 

modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a 

finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência 

(perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do juiz imediato vem estabelecido 

no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar 

e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, 

direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a 

criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à 

convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como 

regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta 

natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa 

norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação. 4. A 

jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária 

do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, 

manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em 

face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo. 5. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal-DF.” 

(CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). Portanto, deve ser aplicado de 

forma preponderante o princípio do juiz imediato, previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente-ECA. Assim, o foro competente para ações e 

procedimentos envolvendo interesses, direitos e garantias previstos no 

próprio ECA é determinado pelo local onde o menor tem convivência 

familiar e comunitária habitual, o intuito máximo do princípio do juízo 

imediato está em que, pela proximidade com o menor, é possível atender 

de maneira mais eficaz aos objetivos colimados pelo ECA, bem como 

entregar-lhe a prestação jurisdicional de forma rápida e efetiva, por meio 

de uma interação próxima entre o juízo, os infantes e seus pais ou 

responsáveis. No caso, verificando que o requerente passou a residir em 

outro município (Id 7278411), declaro-me incompetente para processar e 

julgar a presente demanda, razão pela qual DECLINO A COMPETÊNCIA 

para a Comarca de Juara/MT para apreciação do feito. Remetam-se os 

autos para a Comarca de Juara/MT. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, NOS 

TERMOS DA DECISÃO ID.30622969. JUÍNA, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000191-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, NOS 

TERMOS DA DECISÃO ID.30622969. JUÍNA, 27 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: 1001301-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. M. N. (REU)

E. M. N. (REU)

J. D. F. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001301-14.2017.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação revisional de alimentos ajuizada por Celso Pacheco Neves em 

desfavor de Eduardo Maleski Neves e Maria Eduarda Maleski Neves 

representados por sua genitora Joselei de Fátima Maleski, já qualificados 

nos autos. Conforme determinado no despacho inicial, as partes 

compareceram ao CEJUSC para tentativa de mediação, a qual restou 

frustrada, eis que as partes não chegaram a um acordo (Id 11754752). A 

parte requerida apresentou contestação (Id 11985716), a qual foi 

impugnada pela requerente em Id 17925151. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. De início, verifico que o requerente 

pugnou em sua inicial pela concessão de tutela de urgência a fim de 

minorar a pensão alimentícia paga aos requeridos. Assim, passo a sua 

análise. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a 

tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência 

ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso 

em apreço, requer o autor antecipação de tutela e para a efetivação da 

medida, indispensável se mostra o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim 

dispõe: 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. (g.n.) Nesta esteira, para fins de 

concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além 

de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso – 

ressalto desde já, que em cognição sumária e não exauriente – não se 

vislumbra os requisitos autorizadores da concessão de liminar de tutela 

antecipada. Ora, é sabido que somente é possível reduzir liminarmente o 

valor da pensão alimentícia, mediante apresentação de prova inequívoca, 

comprovando a alteração da situação econômica das partes. Os 

documentos juntados com a inicial são insuficientes para tanto. Deve ser 

observado que a medida liminar em revisional de alimentos, para sua 

redução, tem caráter excepcional. Também, observa-se que no caso em 

análise, não se juntou qualquer documento ou alegação plausível acerca 

do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Desta forma, não se 

configura o requisito do perigo na demora. Assim sendo, indefiro o pedido 

de tutela de urgência. No mais, verifico que o processo está em ordem e 

que as partes são legítimas. Além disso, todos os pressupostos de 

constituição e validade foram observados, não havendo, destarte, nada 

mais a sanear nesse particular. Não há preliminares a serem enfrentadas. 

Dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 357 do Novo Código de 

Processo Civil, fixo como ponto controvertido a necessidade dos alimentos 

aos requeridos e a possibilidade da prestação por parte do requerente. 

Assim, fixados os pontos controvertidos, sem prejuízo de eventual 

julgamento imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, manifestem se pretendem a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, a pertinência e o objetivo de sua 
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realização, sob pena de preclusão. Havendo postulação de produção de 

prova testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo 

rol, providência essa que visa concretizar a duração razoável do 

processo e a economia processual. Decorrido o prazo, certifique-se a 

tempestividade das manifestações e volte-me concluso. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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: 1001301-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. M. N. (REU)

E. M. N. (REU)

J. D. F. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001301-14.2017.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação revisional de alimentos ajuizada por Celso Pacheco Neves em 

desfavor de Eduardo Maleski Neves e Maria Eduarda Maleski Neves 

representados por sua genitora Joselei de Fátima Maleski, já qualificados 

nos autos. Conforme determinado no despacho inicial, as partes 

compareceram ao CEJUSC para tentativa de mediação, a qual restou 

frustrada, eis que as partes não chegaram a um acordo (Id 11754752). A 

parte requerida apresentou contestação (Id 11985716), a qual foi 

impugnada pela requerente em Id 17925151. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. De início, verifico que o requerente 

pugnou em sua inicial pela concessão de tutela de urgência a fim de 

minorar a pensão alimentícia paga aos requeridos. Assim, passo a sua 

análise. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a 

tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência 

ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso 

em apreço, requer o autor antecipação de tutela e para a efetivação da 

medida, indispensável se mostra o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim 

dispõe: 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. (g.n.) Nesta esteira, para fins de 

concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além 

de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso – 

ressalto desde já, que em cognição sumária e não exauriente – não se 

vislumbra os requisitos autorizadores da concessão de liminar de tutela 

antecipada. Ora, é sabido que somente é possível reduzir liminarmente o 

valor da pensão alimentícia, mediante apresentação de prova inequívoca, 

comprovando a alteração da situação econômica das partes. Os 

documentos juntados com a inicial são insuficientes para tanto. Deve ser 

observado que a medida liminar em revisional de alimentos, para sua 

redução, tem caráter excepcional. Também, observa-se que no caso em 

análise, não se juntou qualquer documento ou alegação plausível acerca 

do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Desta forma, não se 

configura o requisito do perigo na demora. Assim sendo, indefiro o pedido 

de tutela de urgência. No mais, verifico que o processo está em ordem e 

que as partes são legítimas. Além disso, todos os pressupostos de 

constituição e validade foram observados, não havendo, destarte, nada 

mais a sanear nesse particular. Não há preliminares a serem enfrentadas. 

Dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 357 do Novo Código de 

Processo Civil, fixo como ponto controvertido a necessidade dos alimentos 

aos requeridos e a possibilidade da prestação por parte do requerente. 

Assim, fixados os pontos controvertidos, sem prejuízo de eventual 

julgamento imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, manifestem se pretendem a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, a pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Havendo postulação de produção de 

prova testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo 

rol, providência essa que visa concretizar a duração razoável do 

processo e a economia processual. Decorrido o prazo, certifique-se a 

tempestividade das manifestações e volte-me concluso. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA QUE 

REQUEIRAM O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. JUÍNA, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000643-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA QUE 

REQUEIRAM O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. JUÍNA, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS OAB - 733.845.181-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000138-96.2017.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação de execução de alimentos ajuizada por Daniele Gomes dos Santos 

representada por seu genitor em desfavor de Márcia Gomes da Silva, já 

qualificados nos autos. Observo que o Ministério Público se manifestou em 

Id 14688793 sobre a impossibilidade de apresentar parecer, haja vista a 

falta de acesso à petição inicial, bem como os documentos que a instruem. 

Considerando que não há necessidade de os documentos serem 

sigilosos, eis que o processo já está acobertado pelo segredo de justiça, e 

tendo em vista que a Resolução 185/2013 do CNJ dispõe em seu art. 28, 

§2° que o documento ou petição permanecerá sigiloso até que o 

magistrado decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da 

parte contrária, determino que seja retirado o sigilo da petição inicial e 
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demais documentos. De mais a mais, o aporte de documentos sigilosos 

pode acarretar prejuízos à celeridade processual. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000384-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA OAB - MT14411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. M. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000384-24.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de divórcio c/c guarda e alimentos ajuizada por Daily Coutinho 

Figueira em desfavor de Rosângela Fátima Martins Abreu Figueira, já 

qualificados nos autos. Adveio a informação da morte do autor no curso 

da ação e o Ministério Público se manifestou em Id 22399917, opinando 

pela manifestação dos herdeiros para regular continuidade do feito. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Conforme dito alhures cuida-se de 

ação em que se discute o divórcio dos litigantes e a fixação de alimentos e 

regulamentação da guarda da filha em comum do casal. No entanto, no 

curso do feito, o requerente foi à óbito. Pois bem. O falecimento de um dos 

cônjuges implica na dissolução da sociedade conjugal, conforme dispõe o 

art. 1.571, I, do CC. Ainda, quanto ao divórcio, trata-se de procedimento 

personalíssimo, cabendo somente às partes requerê-lo, não havendo que 

se falar em sucessão processual, o que pode ser claramente observado a 

partir do art. 1.576, parágrafo único, do Código Civil, in verbis: “Art. 1.576. 

A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade 

recíproca e ao regime de bens. Parágrafo único. O procedimento judicial 

de separação caberá somente aos cônjuges, e, no caso de incapacidade, 

serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão.” Trago 

à baila julgado elucidativo: PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. AJUIZAMENTO 

PELA CURADORA. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. 

SENTENÇA. NATUREZA CONSTITUTIVA. 1. Sendo intransmissível o direito 

de pedir o divórcio em processo judicial, a ação deve ser extinta sem 

julgamento de mérito em caso de falecimento da parte. 2. Mesmo sendo 

possível o ajuizamento de demanda buscando extinguir o vínculo conjugal 

pelo curador, na forma do art. 1582, parágrafo único, do Código Civil, o 

direito de pleitear o divórcio, uma ação de estado, é personalíssimo e não 

se transmite aos herdeiros ou ao curador. 3. Dado o caráter constitutivo 

da sentença proferida em ação de divórcio, torna-se inócua a continuação 

do processo para terminar vínculo matrimonial já extinto pelo óbito de um 

dos cônjuges. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença 

mantida. (TJ-DF 07066171820188070006 - Segredo de Justiça 

0706617-18.2018.8.07.0006, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

PJe : 07/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos alimentos, é 

cediço que o dever de sustento dos filhos menores compete a ambos os 

pais e trata-se de dever personalíssimo. No caso em apreço, com a morte 

do genitor, tal obrigação recai sobre a mãe, ora requerida e, em caso de 

impossibilidade dessa em prover os alimentos necessários, cabível então 

a aplicação do art. 1.696, do Código Civil, por meio do ajuizamento de ação 

própria. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS HERDEIROS. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO 

NECESSIDADE - UTILIDADE. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada 

violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os 

embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente 

enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte 

recorrente. 2. O STJ perfilha o entendimento no sentido de que, em caso 

de morte do alimentante, não há transmissão automática do dever 

alimentar. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de 

reconhecer que a pensão alimentícia é devida, exigiria a alteração das 

premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 

revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 

7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1293494 

MS 2018/0113758-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

12/11/2018)” Diante do exposto, tendo em vistas as considerações acima, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. D. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APRESENTE CÁLCULO ATUALIZADO DO 

DÉBITO. JUÍNA, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 

J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001689-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAIR MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVINO LACERDA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001689-43.2019.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação de substituição de curador com pedido de tutela de urgência 

proposta por Rivair Moraes dos Santos em face de Servino Lacerda 

Santos, já qualificados nos presentes autos. Aduz o requerente que o 

interditando é seu irmão, cuja interdição fora decretada judicialmente pela 

4ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO, em 02 de abril de 2007 (Id 

24512211), tendo lhe sido nomeado curadora especial, na pessoa de sua 

irmã, Dalvina Paula dos Reis. Ocorre que em 05 de novembro de 2019 

houve o falecimento da curadora então nomeada. Assim, postulou o autor 

pela substituição da curatela do interditando, salientando, ainda, que o 

requerido já residia com o autor antes do falecimento de Dalvina - há 

aproximadamente 04 (quatro) anos. Decisão em Id 24570390, nomeando 

Rivair Moraes dos Santos curador provisório do requerido e determinando 

a realização de estudo psicossocial junto ao interditando, o qual aportou 

ao feito em Id 27230284. Parecer ministerial acostado em Id 29399401, 

manifestando pela procedência do pedido inicial. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em face da prova produzida e 

da singularidade do caso, desnecessária a produção de outras provas, 

cabendo o julgamento antecipado do feito. Toda interdição deve basear-se 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a curatela extraordinária, 

restrita a atos de conteúdo negocial e patrimonial, nos termos do art. 85 da 

Lei nº 13.146/2015. A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, adaptou nosso sistema legal às exigências da 

Convenção de Nova York de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma 

integral. Para os fins da lei, consoante prevê o art. 2º, “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”. Assim, a 

interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial. A interdição não abrange a capacidade civil para 

casar-se ou manter união estável, exercer direitos sexuais ou 

reprodutivos, direito a filhos e planejamento familiar, direito à família e a 

convivência, guarda, tutela, curatela e adoção, consoante art. 6º da Lei nº 
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13.146/2015. Depreende-se que o requerido possui deficiência mental, o 

que lhe deixa sem a mínima condição de administrar bens ou direitos, 

podendo ser facilmente observado pela sentença prolatada no ano de 

2007 (Id 24512211). Ademais, percebe-se que de fato a curadora do 

requerido faleceu no dia 05 de novembro de 2019, conforme atestado de 

óbito colacionado à inicial. Outrossim, compulsando os autos verifico que 

RIVAIR MORAES DOS SANTOS possui condições de ser nomeado 

curador do requerido. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de substituição de curatela do interditado Servino Lacerda Santos e 

nomeio como sua curadora RIVAIR MORAES DOS SANTOS, para a prática 

dos atos civis da vida do interditando, ficando limitado aos atos da curatela 

aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento 

de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos do 

interditando. No mesmo sentido, quaisquer valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na alimentação, 

saúde e bem-estar do interditado. O curador nomeado deverá prestar o 

compromisso definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do NCPC. 

Sem custas nem honorários a deliberar. Após o transito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000831-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES QUERENDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIZ VERNI LOPES OAB - PR60779 (ADVOGADO(A))

URSULA ROSCHANA DE OLIVEIRA ALVES DE LIMA OAB - PR37503 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM APARECIDA GLERIA GNANN OAB - PR15264 (ADVOGADO(A))

MARIA ZELIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA OAB - PR06450 (ADVOGADO(A))

GENI ROMERO JANDRE POZZOBOM OAB - PR16933 (ADVOGADO(A))

SERGIO WILSON MALDONADO OAB - PR24221 (ADVOGADO(A))

DANIELA FORIN RODRIGUES LINHARES OAB - PR40294 (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA MENDONCA MELO FAJARDO OAB - SP127889 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE JUINA (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 DAS PARTES AUTORA, PARA QUE 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestem se pretendem a produção de 

outras provas, indicando, em caso positivo, a pertinência e o objetivo de 

sua realização, sob pena de preclusão. JUÍNA, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. S. A. (. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTANA REIS OAB - 039.922.241-39 (REPRESENTANTE)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001011-28.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: JOSÉ 

GABRIEL SANTANA ARRUDA (MENOR IMPÚBERE) REPRESENTANTE: 

JESSICA SANTANA REIS EXECUTADO: JONES ARRUDA DOS SANTOS 

Vistos, etc. Diante das informações exaradas na certidão de Id. 22754280, 

manifestou-se a parte Exequente requerendo diligências judiciais para 

busca de endereço da parte Executada (Id. 24052150). No entanto, não foi 

possível buscar o endereço da parte, tendo em vista que o número do CPF 

informado nos autos é inválido e não existe na base de dados da Receita 

Federal. Assim, na busca de uma prestação jurisdicional célere e efetiva, 

intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o CPF 

correto do Executado, a fim de que este Juízo promova buscas nos 

sistemas informatizados acerca de possíveis endereços. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000610-29.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FREITAS FAGUNDES (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000610-29.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 254.405,98 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: EDSON FREITAS FAGUNDES 

Endereço: LOTES NS 82 83 84 97 SECCAO J KM 11 LINHA 04, 0, ***IDF***, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 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: EXECUÇÃO FISCAL - :MULTA 

POR AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - CDA Nº 2017471167 - DATA DA 

CDA: 25/09/2017.- VALOR: R$ 295.379,40 DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se 

o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6.830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

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

garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

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

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de manifestação da exequente e de nova conclusão 

ao Gabinete, determino, conforme expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], a citação por edital do devedor. Consigno que o 

Edital de Citação deverá ser expedido com as informações necessárias 

previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. 4. 

Decorrido o prazo da citação, se o devedor não efetuar o pagamento do 

débito, nem constituir advogado, deverá a Secretaria Judicial certificar e 

proceder à nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, conforme autorizado pela Ordem de 

Serviço n. 003/2013-GAB. 5. Empós, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e 

requerer as medidas constritivas que entender necessárias, sob pena dos 

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

alínea “a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em 

virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste 

caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de 

ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal compete à própria exequente, que pode, inclusive, se valer 

do permissivo processual contido no artigo 828 do NCPC. Relevante 

ressaltar, ainda, que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais e quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. 

Oportunamente, advirto a Exequente de que é imprescindível a informação 

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

para que eventual pleito de penhora on-line seja deferido. 8. Em caso de 

inércia da Exequente, independentemente de novo conclusão ao Gabinete, 

certifique-se e arquive-se provisoriamente até manifestação da parte 

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

Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer momento, requerer 
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o seu desarquivamento, sendo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar providência efetiva e 

apta ao prosseguimento regular da ação, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo. Às providências. Juína/MT, 29 de abril de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos 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: 1001763-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141 (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001763-34.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 105.886,11 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141 Endereço: SOMBRIO, 

0, QUADRA 394, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

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: EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - CDA Nº 2017470718 - 

DATA DA CDA: 22/09/2017. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, 

por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

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

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

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

independentemente de nova manifestação da exequente, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação, se o devedor não efetuar 

o pagamento do débito, nem constituir advogado, proceda-se à nomeação 

de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. 5. Empós, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias 

apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as medidas 

constritivas que entender necessárias, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria Exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a 

Exequente de que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. 8. Em caso de inércia da 

Exequente, determino, com fulcro no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ, a remessa os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento. No mais, para efeito de 

celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação. Às 

providências. JUÍNA, 26 de fevereiro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos 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 
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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: 1001762-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALADO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001762-49.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 1.700.289,57 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: ALADO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA-MATO GROSSO, 0, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

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: EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - CDA Nº 2017222632 - 

DATA DA CDA: 28/07/2017 DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por 

meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a 

execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

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

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

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

independentemente de nova manifestação da exequente, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação, se o devedor não efetuar 

o pagamento do débito, nem constituir advogado, proceda-se à nomeação 

de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. 5. Empós, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias 

apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as medidas 

constritivas que entender necessárias, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria Exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a 

Exequente de que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. 8. Em caso de inércia da 

Exequente, determino, com fulcro no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ, a remessa os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento. No mais, para efeito de 

celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação. Às 

providências. JUÍNA, 26 de fevereiro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juiz(a) 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, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos 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: 1001668-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIRO ESPACO VERDE COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES 

NATURAIS LTDA - ME (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001668-04.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 31.410,02 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVEIRO ESPACO VERDE COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E 

FLORES NATURAIS LTDA - ME Endereço: JK, 8, QUADRA S02, SETOR 

INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 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 que no prazo de 5 (cinco) 
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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. RESUMO DA INICIAL:EXECUÇÃO FISCAL - ICMD - CDA Nº 

2017475364 - DATA DA CDA: 27/09/2017. DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se 

o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

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

garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

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

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

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

independentemente de nova manifestação da exequente, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação, se o devedor não efetuar 

o pagamento do débito, nem constituir advogado, proceda-se à nomeação 

de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. 5. Empós, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias 

apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as medidas 

constritivas que entender necessárias, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria Exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a 

Exequente de que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. 8. Em caso de inércia da 

Exequente, determino, com fulcro no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ, a remessa os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento. No mais, para efeito de 

celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação. Às 

providências. JUÍNA, 26 de fevereiro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juiz(a) 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, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos 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: 1001667-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIRO ESPACO VERDE COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES 

NATURAIS LTDA - ME (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001667-19.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 31.410,02 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVEIRO ESPACO VERDE COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E 

FLORES NATURAIS LTDA - ME Endereço: JK, 8, QUADRA S02, SETOR 

INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 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 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 
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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. RESUMO DA INICIAL:EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - CDA Nº 

2017475364 - DATA DA CDA: 27/09/2017. DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se 

o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

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

garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

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

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

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

independentemente de nova manifestação da exequente, como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação, se o devedor não efetuar 

o pagamento do débito, nem constituir advogado, proceda-se à nomeação 

de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. 5. Empós, intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias 

apresentar cálculo atualizado do crédito e requerer as medidas 

constritivas que entender necessárias, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria Exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a 

Exequente de que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. 8. Em caso de inércia da 

Exequente, determino, com fulcro no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ, a remessa os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Exequente a qualquer 

momento, requerer o seu desarquivamento. No mais, para efeito de 

celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação. Às 

providências. JUÍNA, 26 de fevereiro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juiz(a) 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, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos 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: 1001832-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A M R TRANSPORTADORA LTDA - ME (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001832-66.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 10.279.075,48 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: A M R TRANSPORTADORA LTDA - ME Endereço: AV LONDRINA, 

243, SALA C, MODULO 05, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 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 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. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO 

FISCAL - ICMS - CDA Nº 2017224327 - DATA DA CDA: 10/08/2017. 

DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 

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

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

de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. 3. Na 

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

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da exequente, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da 

LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação 

com as informações necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo 
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artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o prazo da citação, 

se o devedor não efetuar o pagamento do débito, nem constituir 

advogado, proceda-se à nomeação de curador especial, nos termos do 

art. 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 5. Empós, intime-se a 

exequente para, no prazo de 15 dias apresentar cálculo atualizado do 

crédito e requerer as medidas constritivas que entender necessárias, sob 

pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno 

que em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste 

caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de 

ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria Exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. 

Oportunamente, advirto a Exequente de que é imprescindível a informação 

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

para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 8. Em caso de 

inércia da Exequente, determino, com fulcro no artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento nº10/2007 – CGJ, a remessa os autos ao arquivo provisório 

até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

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

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento. No mais, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação. Às 

providências. JUÍNA, 26 de fevereiro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, digitei. JUÍNA, 26 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos 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: 1001762-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALADO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001762-49.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 1.700.289,57 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: ALADO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA-MATO GROSSO, 0, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

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 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. RESUMO 

DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - CDA Nº 2017222632 - DATA DA 

CDA: 28/07/2017 DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

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

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

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

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente, como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o 

prazo da citação, se o devedor não efetuar o pagamento do débito, nem 

constituir advogado, proceda-se à nomeação de curador especial, nos 

termos do art. 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 5. Empós, 

intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias apresentar cálculo 

atualizado do crédito e requerer as medidas constritivas que entender 

necessárias, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. 

Desde já, consigno que em virtude do volume de execuções fiscais que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional e, ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

Exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido 

no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de 

ofícios com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, 
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quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no 

Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a Exequente de que é 

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

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

acolhido. 8. Em caso de inércia da Exequente, determino, com fulcro no 

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

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

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

Exequente a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento. No 

mais, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da ação. Às providências. JUÍNA, 26 de fevereiro 

de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juiz(a) 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, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO, digitei. JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Franklin J. Alves Bastos 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: 1001763-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141 (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1001763-34.2018.8.11.0025 Valor da causa: R$ 105.886,11 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: ROGERIO DE SOUZA MIRANDA 04494321141 Endereço: SOMBRIO, 

0, QUADRA 394, SETOR INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

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 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. RESUMO 

DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - CDA Nº 2017470718 - DATA DA 

CDA: 22/09/2017. DECISÃO: Vistos, etc. 1. Cite-se o devedor, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

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

sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

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

execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente, como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4. Decorrido o 

prazo da citação, se o devedor não efetuar o pagamento do débito, nem 

constituir advogado, proceda-se à nomeação de curador especial, nos 

termos do art. 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 5. Empós, 

intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias apresentar cálculo 

atualizado do crédito e requerer as medidas constritivas que entender 

necessárias, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. 

Desde já, consigno que em virtude do volume de execuções fiscais que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional e, ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

Exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido 

no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de 

ofícios com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, 

quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no 

Ag 757.952/RS)[6]. 7. Oportunamente, advirto a Exequente de que é 

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

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

acolhido. 8. Em caso de inércia da Exequente, determino, com fulcro no 

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

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

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

Exequente a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento. No 

mais, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da ação. Às providências. JUÍNA, 26 de fevereiro 

de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

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

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 
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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, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO, digitei. JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Franklin J. Alves Bastos 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: 1000610-29.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FREITAS FAGUNDES (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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000610-29.2019.8.11.0025 Valor da causa: R$ 254.405,98 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: EDSON FREITAS FAGUNDES 

Endereço: LOTES NS 82 83 84 97 SECCAO J KM 11 LINHA 04, 0, ***IDF***, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 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 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. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - :MULTA POR AUTO 

DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - CDA Nº 2017471167 - DATA DA CDA: 

25/09/2017.- VALOR: R$ 295.379,40 DECISÃO:Vistos, etc. 1. Cite-se o 

devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6.830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

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

garanta a execução, sob pena de penhora. 2. Para as hipóteses de pronto 

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

sobre o valor da execução. 3. Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de manifestação da exequente e de nova conclusão 

ao Gabinete, determino, conforme expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], a citação por edital do devedor. Consigno que o 

Edital de Citação deverá ser expedido com as informações necessárias 

previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. 4. 

Decorrido o prazo da citação, se o devedor não efetuar o pagamento do 

débito, nem constituir advogado, deverá a Secretaria Judicial certificar e 

proceder à nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, conforme autorizado pela Ordem de 

Serviço n. 003/2013-GAB. 5. Empós, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado do crédito e 

requerer as medidas constritivas que entender necessárias, sob pena dos 

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

alínea “a” do Provimento n. 10/2007 – CGJ. 6. Desde já, consigno que em 

virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional e, ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste 

caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de 

ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal compete à própria exequente, que pode, inclusive, se valer 

do permissivo processual contido no artigo 828 do NCPC. Relevante 

ressaltar, ainda, que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais e quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. 7. 

Oportunamente, advirto a Exequente de que é imprescindível a informação 

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

para que eventual pleito de penhora on-line seja deferido. 8. Em caso de 

inércia da Exequente, independentemente de novo conclusão ao Gabinete, 

certifique-se e arquive-se provisoriamente até manifestação da parte 

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

Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, sendo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar providência efetiva e 

apta ao prosseguimento regular da ação, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo. Às providências. Juína/MT, 29 de abril de 2019. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000417-14.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000417-14.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de retificação de registro civil proposta por Vera Lucia Monteiro 

dos Santos da Silva visando à retificação da certidão de óbito de José 

Pedro da Silva, com quem a requerida era casada, para fazer constar a 

profissão correta do de cujos, com a substituição de “servente de 

pedreiro” para “lavrador”. O Ministério Público, em Id 20339358, 

manifestou-se pela procedência do pedido. É o breve relato. Decido. Como 

se observa, no caso em análise estamos diante de pedido de substituição 

da profissão de José Pedro da Silva em sua certidão de óbito, requerida 

pela demandante, a qual era casada com o de cujos, conforme faz prova 

a certidão de casamento anexa em Id 18426329. Julga-se a presente 

questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, com base no 

artigo 109 da Lei n.º 6.015/73, que autoriza a retificação em assentamento 

no Registro Civil. Não havendo impugnações, nem testemunhas, e 

comprovados os fatos documentalmente, fica dispensada a produção de 

mais provas, nos termos do §2º do retrocitado dispositivo legal. A vasta 

prova documental acostada aos autos, é mais do que suficiente para a 

comprovação do alegado na peça basilar. Assim, o pedido inicial é 

procedente, ressalvados direitos de terceiros. Diante do exposto, com 

ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

com resolução de mérito e, consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO 

DA CERTIDÃO DE ÓBITO DE JOSÉ PEDRO DA SILVA, para nela ALTERAR 

a profissão de “servente de pedreiro” constante no referido documento, 

passando a constar como profissão “LAVRADOR”, permanecendo 

inalterados os demais dados. Expeçam-se os mandados de averbações 

pertinentes ao Cartório de Registro Civil competente. Sem custas. 

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000541-65.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

INES TSIKTSOU REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

Vistos etc. MARIA INÊS TSIKTSOU ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, ambos qualificados, alegando que que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

empréstimo consignado está representado no contrato de n. 584417721, 

no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a ser pago em 60 

parcelas de R$ 51,78, mediante desconto mensal em folha de pagamento. 

Informa, ainda, que na data da distribuição da ação já tinham sido 

descontadas 43 parcelas, totalizando o montante de R$ 2.226,54. A inicial 

veio instruída com os seguintes documentos: (i) procuração, (ii) 

documentos pessoais, (iii) declaração de hipossuficiência financeira, (iv) 

extrato do benefício previdenciário e (v) declaração de residência 

indígena. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos no despacho 

inicial. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando, 

no mérito, a regularidade e validade do negócio jurídico, inexistência de 

danos morais e ausência de má-fé na a justificar a restituição em dobro 

dos valores já descontados do benefício previdenciário da requerente. A 

contestação veio satisfatoriamente instruída com os seguintes 

documentos: (i) atos constitutivos, (ii) procurações e substabelecimentos 

e (iii) ficha de proposta de empréstimo pessoal com consignação em 

benefício previdenciário, (iv) contratos de n. 584417721, 803700277, 

503699664 e 584418680, todas assinados pela requerente. Tentada a 

mediação, esta restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. A 

requerente apresentou impugnação à contestação, rechaçando as 

alegações do requerido e pugnando pela procedência dos pedidos iniciais. 

O processo foi saneado, conforme decisão de Id n. 22208454, 

oportunidade em que as preliminares de mérito foram enfrentadas, bem 

como se indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da 

requerente. Intimadas a manifestarem-se quanto à pretensão de produzir 

novas provas, a parte requerida informou que não possui outras provas a 

produzir, ao passo que a requerente quedou-se inerte. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Conforme narrado 

alhures, cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico 

cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos 

morais em que a parte requerente pugnou pela procedência dos pedidos 

para o fim de: a) declarar a “anulabilidade” do negócio jurídico 

representado pelo contrato de empréstimo com consignação em folha de 

pagamento (contrato n. 584417721); b) condenar o requerido a restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, 

oriundos do contrato em questão; c) condenar o requerido ao pagamento 

de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação. De início, verifica-se que foram 

observadas todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades 

ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir seu 

julgamento. Além do mais, o processo está apto a julgamento, não 

havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas 

documentais produzidas pelas partes são suficientes, de modo que passo 

ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos que instruem a 

contestação, notadamente as cópias dos contratos (Ids n. 9777923, 

9777928, 9777931 e 9777940), depreende-se que a requerente firmou 

com o requerido, de livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de 

consentimento, o contrato de empréstimo pessoal com consignação em 

benefício previdenciário. Insta salientar que o vício de vontade não se 

presume, devendo ser cabalmente demonstrado por meio de prova 

escoimada de dúvidas, cujo ônus incumbe a quem o argui – no caso, à 

requerente – sem o que é impossível invalidar qualquer transação perfeita 

e acabada, realizada por pessoa plenamente capaz. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE 
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CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é incumbência da parte autora 

quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, 

inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio jurídico em razão da ocorrência 

de erro demanda a prova plena da ocorrência de vício de consentimento, 

sendo da parte que invoca o vício o ônus de comprová-lo. 3. Não restando 

demonstrado o vício de consentimento alegado pela parte, mantêm-se 

hígido o contrato de prestação de serviço celebrado e devidamente 

assinado pelas partes. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 

07274787420178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) (Grifei) 

Sobressai dos documentos apresentados que a requerente efetivamente 

contratou o empréstimo de livre e espontânea vontade, até porque o 

contrato está devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais 

da própria requerente. Outro ponto digno de nota é que a requerente não 

nega o recebimento do valor do empréstimo, porém, estranhamente, não 

busca resolver o problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso 

se sua tese procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo 

socorrer-se ao Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada 

menos, que 43 parcelas. Sobreleva ressaltar, ainda, que a requerente não 

impugnou os contratos apresentados pelo requerido, notadamente, a 

autenticidade das assinaturas lançadas no referido instrumento. Assim, 

não resta alternativa, a não ser concluir que o contrato de empréstimo é 

plenamente válido, sendo evidente que a requerente recebeu o valor 

contratado, razão por que deve quitar as parcelas na forma pactuada, 

pois do contrário haveria enriquecimento sem causa da demandante. Por 

conseguinte, é possível concluir que a requerente, no mínimo, agiu de 

má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral), cuja pretensão sabe ser indevida, 

objetivando enriquecimento ilícito. Depreende-se que na tentativa de 

ludibriar o juízo, a requerente postulou a declaração de nulidade de um 

contrato que foi efetivamente celebrado com o requerido, sem qualquer 

vício de consentimento, alterando a verdade dos fatos e omitindo as 

verdadeiras informações, conduta esta passível de penalização, pois 

caracteriza nítida litigância de má-fé, tipificada nos incisos II e III do art. 80 

do NCPC. Se não bastasse, observo que a parte autora ajuizou cinco 

demandas com as mesmas partes, mesmos fundamentos e mesmos 

p e d i d o s  ( 1 0 0 0 5 4 1 - 6 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1 0 0 0 5 4 2 - 5 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 1 0 0 0 5 4 3 - 3 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000544-20.2017.8.11.0025 e 1000545-05.2017.8.11.0025), alegando, em 

todas, que não solicitou/autorizou os contratos de empréstimos com 

consignação em benefício previdenciário, objetivando alcançar, nada mais 

nada menos, que cinco compensações de R$ 40.000,00, totalizando o 

montante de R$ 200.000,00. É certo que a atitude da requerente se 

apresenta no sentido de buscar enriquecimento ilícito, pois, se assim não 

fosse, certamente teria relacionado todos os contratos na mesma 

demanda para que fosse declarada a nulidade conjunta dos contratos com 

a consequente condenação do requerido ao pagamento da dita 

indenização. No entanto, na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente 

distribuiu, desnecessariamente, cinco ações, pedindo em cada uma delas 

a nulidade dos contratos – todos celebrados com o Bradesco 

Financiamento S/A - o que demonstra, como dito, a tentativa de receber 

várias indenizações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Importante 

registrar que a litigância temerária, tal como se apresenta neste caso, 

“entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e repetitivas, causando 

morosidade, prejudicando os jurisdicionados de boa-fé que aguardam 

anos a fio por uma decisão que resolva seus reais problemas [não 

situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para lucrar], além de 

gastar desnecessariamente os recursos públicos com a movimentação da 

grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, considerando que o 

CPC/2015 preconiza que são deveres das partes expor os fatos em juízo 

conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa 

quando cientes de que são destituídas de fundamento, não usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal, a exemplo do enriquecimento 

ilícito, entendo que a condenação da parte requerente às penas da 

litigância de má-fé é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, aplico à parte requerente multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 80, CPC/2015). Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

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

valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 98, § 3º, NCPC. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito
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Processo Número: 1000545-05.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000545-05.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

INES TSIKTSOU REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

Vistos etc. MARIA INÊS TSIKTSOU ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, ambos qualificados, alegando que que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

empréstimo consignado está representado no contrato de n. 803700277, 

no valor de R$ 1.723,66 (um mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta 

e seis centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 49,40, mediante 

desconto mensal em folha de pagamento. Informa, ainda, que na data da 

distribuição da ação, já tinham sido descontadas 26 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 1.284,40. A inicial veio instruída com os seguintes 

documentos: (i) procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) declaração de 

hipossuficiência financeira, (iv) extrato do benefício previdenciário e (v) 

declaração de residência indígena. Os benefícios da justiça gratuita foram 

deferidos no despacho inicial. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, alegando, no mérito, a regularidade e validade do negócio 

jurídico, inexistência de danos morais e ausência de má-fé na a justificar a 

restituição em dobro dos valores já descontados do benefício 

previdenciário da requerente. A contestação veio satisfatoriamente 

instruída com os seguintes documentos: (i) atos constitutivos, (ii) 

procurações e substabelecimentos e (iii) ficha de proposta de empréstimo 

pessoal com consignação em benefício previdenciário, (iv) contratos de n. 

584417721, 803700277, 503699664 e 584418680, todos assinados pela 

requerente. Tentada a mediação, esta restou inexitosa, conforme termo 

anexado ao feito. A requerente apresentou impugnação à contestação, 

rechaçando as alegações do requerido e pugnando pela procedência dos 

pedidos iniciais. O processo foi saneado, conforme decisão de Id n. 

22207783, oportunidade em que as preliminares de mérito foram 

enfrentadas, bem como se indeferiu o pedido de inversão do ônus da 

prova em favor da requerente. Intimadas a manifestarem-se quanto à 

pretensão de produzir novas provas, a parte requerida informou que não 

possui outras provas a produzir, ao passo que a requerente quedou-se 

inerte. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. 

Conforme narrado alhures, cuida-se de ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais em que a parte requerente pugnou pela 

procedência dos pedidos para o fim de: a) declarar a “anulabilidade” do 
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negócio jurídico representado pelo contrato de empréstimo com 

consignação em folha de pagamento (contrato n. 803700277); b) 

condenar o requerido a restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente do benefício previdenciário, oriundos do contrato em 

questão; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e d) condenar o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação. De início, verifica-se que foram observadas todas as 

formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades que 

possam contaminar o processo e impedir seu julgamento. Além do mais, o 

processo está apto a julgamento, não havendo necessidade de dilação 

probatória, uma vez que as provas documentais produzidas pelas partes 

são suficientes, de modo que passo ao julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Analisando 

detidamente os documentos que instruem a contestação, notadamente as 

cópias dos contratos (Ids n. 584417721, 803700277, 503699664 e 

584418680), depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de 

livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o 

contrato de empréstimo pessoal com consignação em benefício 

previdenciário. Insta salientar que o vício de vontade não se presume, 

devendo ser cabalmente demonstrado por meio de prova escoimada de 

dúvidas, cujo ônus incumbe a quem o argui – no caso, à requerente – sem 

o que é impossível invalidar qualquer transação perfeita e acabada, 

realizada por pessoa plenamente capaz. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é 

incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do 

seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio 

jurídico em razão da ocorrência de erro demanda a prova plena da 

ocorrência de vício de consentimento, sendo da parte que invoca o vício o 

ônus de comprová-lo. 3. Não restando demonstrado o vício de 

consentimento alegado pela parte, mantêm-se hígido o contrato de 

prestação de serviço celebrado e devidamente assinado pelas partes. 4. 

Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 07274787420178070001, 

Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) (Grifei) Sobressai dos 

documentos apresentados que a requerente efetivamente contratou o 

empréstimo de livre e espontânea vontade, até porque o contrato está 

devidamente instruído com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente. Outro ponto digno de nota é que a requerente não nega o 

recebimento do valor do empréstimo, porém, estranhamente, não busca 

resolver o problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso se 

sua tese procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo 

socorrer-se ao Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada 

menos, que 26 parcelas. Sobreleva ressaltar, ainda, que a requerente não 

impugnou os contratos apresentados pelo requerido, notadamente, a 

autenticidade das assinaturas lançadas no referido instrumento. Assim, 

não resta alternativa, a não ser concluir que o contrato de empréstimo é 

plenamente válido, sendo evidente que a requerente recebeu o valor 

contratado, razão por que deve quitar as parcelas na forma pactuada, 

pois do contrário haveria enriquecimento sem causa da demandante. Por 

conseguinte, é possível concluir que a requerente, no mínimo, agiu de 

má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral), cuja pretensão sabe ser indevida, 

objetivando enriquecimento ilícito. Depreende-se que na tentativa de 

ludibriar o juízo, a requerente postulou a declaração de nulidade de um 

contrato que foi efetivamente celebrado com o requerido, sem qualquer 

vício de consentimento, alterando a verdade dos fatos e omitindo as 

verdadeiras informações, conduta esta passível de penalização, pois 

caracteriza nítida litigância de má-fé, tipificada nos incisos II e III do art. 80 

do NCPC. Se não bastasse, observo que a parte autora ajuizou cinco 

demandas com as mesmas partes, mesmos fundamentos e mesmos 

pedidos (1000541-65.2017.8.11.0025, 1000542-50.2017.8.11.0025, 

1 0 0 0 5 4 3 - 3 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 4 4 - 2 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000545-05.2017.8.11.0025), alegando, em todas, que não 

solicitou/autorizou os contratos de empréstimos com consignação em 

benefício previdenciário, objetivando alcançar, nada mais nada menos, 

que cinco compensações de R$ 40.000,00, totalizando o montante de R$ 

200.000,00. É certo que a atitude da requerente se apresenta no sentido 

de buscar enriquecimento ilícito, pois, se assim não fosse, certamente 

teria relacionado todos os contratos na mesma demanda para que fosse 

declarada a nulidade conjunta dos contratos com a consequente 

condenação do requerido ao pagamento da dita indenização. No entanto, 

na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente distribuiu, 

desnecessariamente, cinco ações, pedindo em cada uma delas a nulidade 

dos contratos – todos celebrados com o Bradesco Financiamento S/A - o 

que demonstra, como dito, a tentativa de receber várias indenizações. Em 

verdade, a dinâmica do que foi estabelecido nestes autos, notadamente 

considerando a petição inicial padronizada, o falseamento da verdade e as 

inúmeras ações distribuídas - algumas no mesmíssimo dia e com diferença 

de segundos -, muitas delas desnecessariamente repartidas para angariar 

lucro fácil, demonstra de forma clara o intuito "lotérico" no manejo das 

ações. É como se o Poder Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos 

jogos de azar, pois a impressão que se tem é que muitos pensam que a 

(im)procedência dos pedidos está ligada a um componente imprevisível - a 

sorte, já que no âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito 

algum. Importante registrar que a litigância temerária, tal como se 

apresenta neste caso, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a exemplo do 

enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte requerente às 

penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, aplico à parte requerente multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 80, CPC/2015). Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

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

valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 98, § 3º, NCPC. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000558-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/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):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000558-04.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A 

Vistos etc. MARIA DOLORES PIAVO ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S/A, ambos qualificados, alegando que que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

empréstimo consignado está representado no contrato de n. 236132698, 

no valor de R$ 6.511,85 (seis mil, quinhentos e onze reais e oitenta e cinco 

centavos), a ser pago em 58 parcelas de R$ 203,30, mediante desconto 

mensal em folha de pagamento. Informa, ainda, que na data da distribuição 

da ação, já tinham sido descontadas 24 parcelas, totalizando o montante 

de R$ 4.879,20. A inicial veio instruída com os seguintes documentos: (i) 
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procuração, (ii) documentos pessoais, (iii) declaração de hipossuficiência 

financeira, (iv) extrato do benefício previdenciário e (v) declaração de 

residência indígena. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos no 

despacho inicial. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, alegando, no mérito, a regularidade e validade do negócio 

jurídico, inexistência de danos morais, ausência de má-fé em justificar a 

restituição em dobro dos valores já descontados do benefício 

previdenciário, bem como que a requerente é litigante de má-fé, pois 

alterou a verdade dos fatos, mesmo tendo pleno conhecimento da 

contratação firmada com a parte requerida. A contestação veio 

satisfatoriamente instruída com os seguintes documentos: (i) atos 

constitutivos, (ii) procurações e substabelecimentos e (iii) contrato n. 

236132698, assinado a rogo. Tentada a mediação, esta restou inexitosa, 

conforme termo anexado ao feito. A requerente apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando as alegações do requerido e pugnando pela 

procedência dos pedidos iniciais. Intimadas a manifestarem-se quanto à 

pretensão de produzir novas provas, a parte requerente quedou-se inerte, 

ao passo que a parte requerida pugnou pela expedição de ofício 

requisitando os extratos bancários da conta bancária da requerente em 

que foi liberado o crédito oriundo do empréstimo consignado. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Conforme narrado 

alhures, cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico 

cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos 

morais em que a parte requerente pugnou pela procedência dos pedidos 

para o fim de: a) declarar a “anulabilidade” do negócio jurídico 

representado pelo contrato de empréstimo com consignação em folha de 

pagamento (contrato n. 236132698); b) condenar o requerido a restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, 

oriundos do contrato em questão; c) condenar o requerido ao pagamento 

de indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) e d) condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação. De início, verifica-se que foram 

observadas todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades 

ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir seu 

julgamento. Além do mais, o processo está apto a julgamento, não 

havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas 

documentais produzidas pelas partes são suficientes, de modo que passo 

ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos que instruem a 

contestação, notadamente a cópia do contrato n. 236132698, 

depreende-se que a requerente firmou com o requerido, de livre e 

espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento, o contrato de 

empréstimo pessoal com consignação em benefício previdenciário. 

Importante observar que eventual condição de analfabetismo não retira da 

pessoa a capacidade contratual, mas impõe a exigência da observância 

de certos cuidados e formalidades, tais como a formalização por meio de 

escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas 

testemunhas nos contratos de prestação de serviço, tal como os 

bancários (CC, art. 595). No caso dos autos, a celebração do contrato 

observou a contento a formalidade exigida no art. 595 do CC, eis que o 

instrumento particular foi assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas, tudo na presença da requerente, eis que no instrumento 

consta a sua impressão digital. Ademais, relembre-se que o vício de 

vontade não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado por meio 

de prova escoimada de dúvidas, cujo ônus incumbe a quem o argui – no 

caso, à requerente – sem o que é impossível invalidar qualquer transação 

perfeita e acabada, realizada por pessoa plenamente capaz. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é incumbência da parte autora 

quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, 

inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio jurídico em razão da ocorrência 

de erro demanda a prova plena da ocorrência de vício de consentimento, 

sendo da parte que invoca o vício o ônus de comprová-lo. 3. Não restando 

demonstrado o vício de consentimento alegado pela parte, mantêm-se 

hígido o contrato de prestação de serviço celebrado e devidamente 

assinado pelas partes. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 

07274787420178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) No caso, 

restou suficientemente demonstrado que a requerente efetivamente 

contratou o empréstimo de livre e espontânea vontade, pois o contrato 

está instruído, inclusive, com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente e do signatário a rogo. Assim, tem-se que o contrato de 

empréstimo é plenamente válido, sendo evidente que a requerente 

recebeu o valor contratado, tanto que por dois anos quitou, mês a mês, as 

parcelas a que se obrigou por ocasião da celebração do negócio jurídico. 

Outro ponto digno de nota é que a requerente não nega o recebimento do 

valor do empréstimo, porém, estranhamente, não busca resolver o 

problema quando o valor “de origem desconhecida” [isso se sua tese 

procedesse] entra em sua conta bancária, resolvendo socorrer-se ao 

Poder Judiciário somente depois de quitar, nada mais nada menos, que 24 

parcelas. Sobreleva ressaltar, ainda, que a requerente não impugnou os 

contratos apresentados pelo requerido, notadamente, a autenticidade das 

assinaturas lançadas no referido instrumento. Assim, não resta 

alternativa, a não ser concluir que o contrato de empréstimo é plenamente 

válido, sendo evidente que a requerente recebeu o valor contratado, 

razão por que deve quitar as parcelas na forma pactuada, pois do 

contrário haveria enriquecimento sem causa da demandante. Por 

conseguinte, é possível concluir que a requerente, no mínimo, agiu de 

má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral), cuja pretensão sabe ser indevida, 

objetivando enriquecimento ilícito. Depreende-se que na tentativa de 

ludibriar o juízo, a requerente postulou a declaração de nulidade de um 

contrato que foi efetivamente celebrado com o requerido, sem qualquer 

vício de consentimento, alterando a verdade dos fatos e omitindo as 

verdadeiras informações, conduta esta passível de penalização, pois 

caracteriza nítida litigância de má-fé, tipificada nos incisos II e III do art. 80 

do NCPC. Se não bastasse, observo que a parte autora ajuizou cinco 

demandas com as mesmas partes, mesmos fundamentos e mesmos 

pedidos (1000557-19.2017.8.11.0025, 1000558-04.2017.8.11.0025, 

1 0 0 0 5 5 9 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 6 0 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000561-56.2017.8.11.0025), alegando, em todas, que não 

solicitou/autorizou os contratos de empréstimos com consignação em 

benefício previdenciário, objetivando alcançar, nada mais nada menos, 

que cinco compensações de R$ 40.000,00, totalizando o montante de R$ 

200.000,00. É certo que a atitude da requerente se apresenta no sentido 

de buscar enriquecimento ilícito, pois, se assim não fosse, certamente 

teria relacionado todos os contratos na mesma demanda para que fosse 

declarada a nulidade conjunta dos contratos com a consequente 

condenação do requerido ao pagamento da dita indenização. No entanto, 

na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente distribuiu, 

desnecessariamente, cinco ações, pedindo em cada uma delas a nulidade 

dos contratos – todos celebrados com o Bradesco Financiamento S/A - o 

que demonstra, como dito, a tentativa de receber várias indenizações. Em 

verdade, a dinâmica do que foi estabelecido nestes autos, notadamente 

considerando a petição inicial padronizada, o falseamento da verdade e as 

inúmeras ações distribuídas - algumas no mesmíssimo dia e com diferença 

de segundos -, muitas delas desnecessariamente repartidas para angariar 

lucro fácil, demonstra de forma clara o intuito "lotérico" no manejo das 

ações. É como se o Poder Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos 

jogos de azar, pois a impressão que se tem é que muitos pensam que a 

(im)procedência dos pedidos está ligada a um componente imprevisível - a 

sorte, já que no âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito 

algum. Importante registrar que a litigância temerária, tal como se 

apresenta neste caso, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a exemplo do 

enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte requerente às 

penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, aplico à parte requerente multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 80, CPC/2015). Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 
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como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 98, § 3º, NCPC. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000559-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/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):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000559-86.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A 

Vistos etc. MARIA DOLORES PIAVO ajuizou “ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de 

indébito e indenização por danos morais” em desfavor de BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S/A, ambos qualificados, alegando que que é 

aposentada e, ao consultar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou que haviam descontos advindos de empréstimos consignados 

que foram realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o 

empréstimo consignado está representado no contrato de n. 549135202, 

no valor de R$ 449,51 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta 

e um centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$ 13,80, mediante 

desconto mensal em folha de pagamento do benefício previdenciário n. 

1409853753. Informa, ainda, que na data da distribuição da ação, já tinham 

sido descontadas 07 parcelas, totalizando o montante de R$ 96,60. A 

inicial veio instruída com os seguintes documentos: (i) procuração, (ii) 

documentos pessoais, (iii) declaração de hipossuficiência financeira, (iv) 

extrato do benefício previdenciário e (v) declaração de residência 

indígena. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos no despacho 

inicial. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando, 

no mérito, a regularidade e validade do negócio jurídico, inexistência de 

danos morais, ausência de má-fé em justificar a restituição em dobro dos 

valores já descontados do benefício previdenciário, bem como que a 

requerente é litigante de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, mesmo 

tendo pleno conhecimento da contratação firmada com a parte requerida. 

A contestação veio satisfatoriamente instruída com os seguintes 

documentos: (i) atos constitutivos, (ii) procurações e substabelecimentos 

e (iii) contrato n. 549135202, assinado a rogo. Tentada a mediação, esta 

restou inexitosa, conforme termo anexado ao feito. A requerente 

apresentou impugnação à contestação, rechaçando as alegações do 

requerido e pugnando pela procedência dos pedidos iniciais. Intimadas a 

manifestarem-se quanto à pretensão de produzir novas provas, ambas as 

partes quedaram-se inertes. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. Conforme narrado alhures, cuida-se de ação 

declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com pedido de 

repetição de indébito e indenização por danos morais em que a parte 

requerente pugnou pela procedência dos pedidos para o fim de: a) 

declarar a “anulabilidade” do negócio jurídico representado pelo contrato 

de empréstimo com consignação em folha de pagamento (contrato n. 

549135202); b) condenar o requerido a restituir em dobro os valores 

descontados indevidamente do benefício previdenciário, oriundos do 

contrato em questão; c) condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) e d) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação. De início, verifica-se que foram observadas todas as 

formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades que 

possam contaminar o processo e impedir seu julgamento. Além do mais, o 

processo está apto a julgamento, não havendo necessidade de dilação 

probatória, uma vez que as provas documentais produzidas pelas partes 

são suficientes, de modo que passo ao julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Analisando 

detidamente os documentos que instruem a contestação, notadamente a 

cópia do contrato n. 549135202, depreende-se que a requerente firmou 

com o requerido, de livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de 

consentimento, o contrato de empréstimo pessoal com consignação em 

benefício previdenciário. Importante observar que eventual condição de 

analfabetismo não retira da pessoa a capacidade contratual, mas impõe a 

exigência da observância de certos cuidados e formalidades, tais como a 

formalização por meio de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e 

a subscrição de duas testemunhas nos contratos de prestação de 

serviço, tal como os bancários (CC, art. 595). No caso dos autos, a 

celebração do contrato observou a contento a formalidade exigida no art. 

595 do CC, eis que o instrumento particular foi assinado a rogo e subscrito 

por duas testemunhas, tudo na presença da requerente, eis que no 

instrumento consta a sua impressão digital. Ademais, relembre-se que o 

vício de vontade não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado 

por meio de prova escoimada de dúvidas, cujo ônus incumbe a quem o 

argui – no caso, à requerente – sem o que é impossível invalidar qualquer 

transação perfeita e acabada, realizada por pessoa plenamente capaz. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. 1 O ônus probandi é incumbência da parte autora 

quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, 

inciso I, do CPC. 2. A nulidade do negócio jurídico em razão da ocorrência 

de erro demanda a prova plena da ocorrência de vício de consentimento, 

sendo da parte que invoca o vício o ônus de comprová-lo. 3. Não restando 

demonstrado o vício de consentimento alegado pela parte, mantêm-se 

hígido o contrato de prestação de serviço celebrado e devidamente 

assinado pelas partes. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão n.1176238, 

07274787420178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 13/06/2019) No caso, 

restou suficientemente demonstrado que a requerente efetivamente 

contratou o empréstimo de livre e espontânea vontade, pois o contrato 

está instruído, inclusive, com cópias dos documentos pessoais da própria 

requerente e do signatário a rogo. Assim, tem-se que o contrato de 

empréstimo é plenamente válido, sendo evidente que a requerente 

recebeu o valor contratado, tanto que por dois anos quitou, mês a mês, as 

parcelas a que se obrigou por ocasião da celebração do negócio jurídico. 

Sobreleva ressaltar, ainda, que a requerente não impugnou os contratos 

apresentados pelo requerido, notadamente, a autenticidade das 

assinaturas lançadas no referido instrumento. Assim, não resta 

alternativa, a não ser concluir que o contrato de empréstimo é plenamente 

válido, sendo evidente que a requerente recebeu o valor contratado, 

razão por que deve quitar as parcelas na forma pactuada, pois do 

contrário haveria enriquecimento sem causa da demandante. Por 

conseguinte, é possível concluir que a requerente, no mínimo, agiu de 

má-fé no ajuizamento da presente demanda para angariar lucro fácil 

(indenização por dano moral), cuja pretensão sabe ser indevida, 

objetivando enriquecimento ilícito. Depreende-se que na tentativa de 

ludibriar o juízo, a requerente postulou a declaração de nulidade de um 

contrato que foi efetivamente celebrado com o requerido, sem qualquer 

vício de consentimento, alterando a verdade dos fatos e omitindo as 

verdadeiras informações, conduta esta passível de penalização, pois 

caracteriza nítida litigância de má-fé, tipificada nos incisos II e III do art. 80 

do NCPC. Se não bastasse, observo que a parte autora ajuizou cinco 

demandas com as mesmas partes, mesmos fundamentos e mesmos 

pedidos (1000557-19.2017.8.11.0025, 1000558-04.2017.8.11.0025, 

1 0 0 0 5 5 9 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 6 0 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000561-56.2017.8.11.0025), alegando, em todas, que não 

solicitou/autorizou os contratos de empréstimos com consignação em 

benefício previdenciário, objetivando alcançar, nada mais nada menos, 

que cinco compensações de R$ 40.000,00, totalizando o montante de R$ 

200.000,00. É certo que a atitude da requerente se apresenta no sentido 

de buscar enriquecimento ilícito, pois, se assim não fosse, certamente 

teria relacionado todos os contratos na mesma demanda para que fosse 

declarada a nulidade conjunta dos contratos com a consequente 

condenação do requerido ao pagamento da dita indenização. No entanto, 

na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente distribuiu, 

desnecessariamente, cinco ações, pedindo em cada uma delas a nulidade 

dos contratos – todos celebrados com o Bradesco Financiamento S/A - o 
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que demonstra, como dito, a tentativa de receber várias indenizações. Em 

verdade, a dinâmica do que foi estabelecido nestes autos, notadamente 

considerando a petição inicial padronizada, o falseamento da verdade e as 

inúmeras ações distribuídas - algumas no mesmíssimo dia e com diferença 

de segundos -, muitas delas desnecessariamente repartidas para angariar 

lucro fácil, demonstra de forma clara o intuito "lotérico" no manejo das 

ações. É como se o Poder Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos 

jogos de azar, pois a impressão que se tem é que muitos pensam que a 

(im)procedência dos pedidos está ligada a um componente imprevisível - a 

sorte, já que no âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito 

algum. Importante registrar que a litigância temerária, tal como se 

apresenta neste caso, “entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e 

repetitivas, causando morosidade, prejudicando os jurisdicionados de 

boa-fé que aguardam anos a fio por uma decisão que resolva seus reais 

problemas [não situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para 

lucrar], além de gastar desnecessariamente os recursos públicos com a 

movimentação da grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, 

considerando que o CPC/2015 preconiza que são deveres das partes 

expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou 

apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

não usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a exemplo do 

enriquecimento ilícito, entendo que a condenação da parte requerente às 

penas da litigância de má-fé é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Em virtude 

da litigância de má-fé, aplico à parte requerente multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 80, CPC/2015). Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

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

valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), cuja cobrança ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade nos termos art. 98, § 3º, NCPC. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for 

requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000189-05.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000189-05.2020.8.11.0025 

Exequente: Auto Peças Nello Ltda Executado: Município de Juína VISTOS, 

Cuida-se de cumprimento de sentença manejado pela parte vencedora da 

ação de cobrança, objetivando a execução do decisum proferido nos 

autos nº 3655-97.2015.811.0025 – cód. 112119, que tramitou perante este 

Juízo na forma física. Consoante disciplinado no artigo 513, do CPC, o 

cumprimento de obrigação fundada em título judicial, deve ser intentado 

por pedido formulando no bojo dos próprios autos em que a decisão 

exequenda foi prolatada. Na hipótese em análise, considerando que o título 

exequendo foi constituído em processo que tramitava na forma física, 

seguindo o citado regramento, o presente pedido deveria ser formulado na 

forma física e no bojo dos autos principais. No entanto, considerando o 

teor do artigo 13, inciso II, da Resolução nº 03/2018/TP, prevendo a 

tramitação eletrônica dos pedidos de cumprimento de sentença originados 

de processos físicos e, ainda, o disposto no §3º, possibilitando ao 

magistrado, a seu critério, a manutenção da tramitação eletrônica de 

processos que deveriam tramitar na forma física, em atenção aos 

princípios da razoável duração do processo e da celeridade de sua 

tramitação, determino que a presente execução tramite forma eletrônica. 

Portanto, a Secretaria para promova as anotações necessárias, 

atentando-se ao disposto no § 1º, art. 13, da Res. 03/2018/TP. Passada 

essa premissa, e analisando detidamente o feito verifica-se que o cálculo 

apresentado pelo credor, foi confeccionado em descompasso com o que 

decidiu a Suprema Corte no julgamento do RE nº 870.947/SE. Como é 

cediço, a aplicação dos consectários de mora que devem incidir em 

dívidas da Fazenda Pública trata-se de questão já resolvida pela Corte 

Suprema, com caráter vinculante, mas que diuturnamente insistem os 

credores em se irresignar, buscando a aplicação de índices não 

contemplados na decisão definitiva sobre o assunto, arrastando de modo 

desnecessário execuções que poderiam se definir mais celeremente. Dito 

isso, deve-se ter como parâmetro o decidido no julgamento do Tema 810, 

que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios 

incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme 

previsto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Quanto ao índice a ser aplicado, ressalta-se que a incidência 

da Lei nº 11.960/09 quanto às condenações impostas à Fazenda Pública 

no que tange à correção monetária e aos juros moratórios restou, 

definitivamente, analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RE 870.947 (Tema 810) julgado no dia 20.09.2017 e publicado no dia 

25.09.2017, onde restaram firmadas as seguintes teses: “1) O art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 

que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 

Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5º, 

XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a 

variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que 

se destina.” Calha gizar, ainda, que ao afastar o modelo de correção 

monetária presente na senda federal, o Plenário da Corte Suprema 

sedimentou o entendimento de que será aplicável em substituição o 

IPCA-E, quer em momento anterior (processos de conhecimento e 

execução) ou posterior à expedição do oficio requisitório de pagamento, o 

que significa dizer que esse deve ser o índice aplicado para a correção 

monetária das dívidas públicas. Portanto, intime-se o credor para que 

ajuste a liquidação do valor exequendo nos moldes acima citados, no 

prazo de 10 dias. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pelo(a) exequente. Em 

cumprimento aos Provimentos n. 11/2017 – CM e 06/2020, determino a 

utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação do débito, devendo o feito 

ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências. Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, 

expeça-se a requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 

535, do CPC. Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei 

Federal n. 10.259/2001, dê-se vista ao(à) exequente. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-85.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR ANTONIO DALBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do credor, na pessoa dos advogados constituídos, para se 

manifestar sobre o depósito de ID. 30288688, bem como sobre a 

satisfação da obrigação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010202-17.2015.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010202-17.2015.8.11.0025 

Requerente: Maria de Lourdes Pinheiro Requerido: GMAC Administradora 

de Consórcios Ltda V I S T O S, Certificada a tempestividade do recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95 e comprovado o 

preparo, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vista dos autos à apelada/autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010202-17.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010202-17.2015.8.11.0025 

Requerente: Maria de Lourdes Pinheiro Requerido: GMAC Administradora 

de Consórcios Ltda V I S T O S, Certificada a tempestividade do recurso 

inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95 e comprovado o 

preparo, reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade 

recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito 

devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados 

Especiais. Dê-se vista dos autos à apelada/autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do recorrente, por intermédio do advogado constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente a hipossuficiência 

alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do Art. 

99, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PIRES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da requerente, na pessoa do advogado constituído, para se 

manifestar sobre a contestação e documentos de ID. 20183558, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE POSSAMAI FLECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da autora, na pessoa da advogada constituída, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os cálculos de liquidação e planilha 

indicativa dos índices e da periodicidade dos consectários da mora 

aplicáveis à hipótese, conforme preceitua o art. 524, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001070-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do devedor, na pessoa do advogado constituído, para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000868-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Vista dos autos a Exequente, para, caso queira, requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001345-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da executada, na pessoa do advogado constituído, para se 

manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000926-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINEI OLIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR NIQUETTI (REQUERIDO)

 

Intimação do autor, na pessoa do advogado constituído, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos o cálculo atualizado do crédito, conforme 

preceitua o art. 524, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MEDEIROS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do apelado, na pessoa da advogada constituída, para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PABALO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do requerente, na pessoa do advogado constituído, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-61.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MENEZES MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da requerente, na pessoa dos advogados constituídos, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-65.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001500-65.2019.8.11.0025 

Requerente: Isolete Arceno de Souza Requerido: Três Comércio de 

Publicações Ltda V I S T O S, Concedo a autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Certificada a tempestividade do 

recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo 

presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por 

conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. 

Dê-se vista ao apelado/requerido para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER BARBOSA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001417-83.2018.8.11.0025 

Requerente: Alexsander Barbosa Lucas Requerido: Vivo S/A VISTOS. 

Trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais, no bojo da qual para análise do pedido de justiça gratuita 

formulado foi determinado que o autor comprovasse sua hipossuficiência 

financeira, no entanto, apesar de regularmente intimado da decisão, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Dito isso, saliento 

que não me convenço de que a interpretação da norma preconizada na 

Lei nº 1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do 

NCPC, signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, 

automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre 

isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, 

quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei 

n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 
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PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm 

condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso 

incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de 

trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o 

excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar 

sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Dito isso, na hipótese 

versanda, mesmo devidamente intimado a fazê-lo, o autora não juntou aos 

autos um único documento que atestasse a sua precariedade financeira, 

tendo permanecido inerte ao comando judicial. Frise-se que é passada a 

hora de todo o organismo social compreender que o serviço judiciário não 

se autossustenta sozinho, não gera dividendos, não produz receitas. Vale 

dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, exige, reclama 

contrapartida social e isso precisa ser entendido e incorporado por todos 

os que militam e que precisam de sua prestação, porque não haverá 

futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo encarada como uma 

banalidade, que é acessível mediante nenhum sacrifício. Nesses moldes, 

considerando que o requerente não demonstrou a dificuldade financeira 

alegada, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado e concedo-lhe o 

prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento das custas recursais 

devidas. Cumprida a determinação anterior, 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. 

Apresentadas as contrarrazões recursais pelo recorrido, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Caso contrário, 

certifique-se o transito em julgado da sentença e arquive-se o presente 

processo com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000526-28.2019.8.11.0025 

Requerente: Jessica Caroline dos Santos Requerido: Telefônica Brasil S/A 

VISTOS. Trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, no bojo da qual para análise do pedido de 

justiça gratuita formulado foi determinado que a autora comprovasse sua 

hipossuficiência financeira, no entanto, apesar de regularmente intimada 

da decisão, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Dito 

isso, saliento que não me convenço de que a interpretação da norma 

preconizada na Lei nº 1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no 

art. 99, § 3º, do NCPC, signifique que toda vez que a pessoa física 

declarar-se pobre, automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer 

juízo crítico sobre isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm 

condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso 

incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de 

trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o 

excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar 

sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Dito isso, na hipótese 

versanda, mesmo devidamente intimado a fazê-lo, o autora não juntou aos 

autos um único documento que atestasse a sua precariedade financeira, 

tendo permanecido inerte ao comando judicial. Frise-se que é passada a 

hora de todo o organismo social compreender que o serviço judiciário não 

se autossustenta sozinho, não gera dividendos, não produz receitas. Vale 

dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, exige, reclama 

contrapartida social e isso precisa ser entendido e incorporado por todos 

os que militam e que precisam de sua prestação, porque não haverá 

futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo encarada como uma 

banalidade, que é acessível mediante nenhum sacrifício. Nesses moldes, 

considerando que a requerente não demonstrou a dificuldade financeira 

alegada, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado e concedo-lhe o 

prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento das custas recursais 

devidas. Cumprida a determinação anterior, 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. 

Apresentadas as contrarrazões recursais pelo recorrido, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Caso contrário, 

certifique-se o transito em julgado da sentença e arquive-se o presente 

processo com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001081-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))
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RAFAELA RAMOS OAB - SP344328 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001081-79.2018.8.11.0025. 

EXEQUENTE: VIVIANE GASPARELO SANTI EXECUTADO: SBF COMERCIO 

DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise dos documentos 

carreados aos autos, à parte devedora quitou débito exequendo e a 

credora postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por 

tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito da condenação foi realizado 

de forma BacenJud Id. 29005410, expeça-se alvará em favor da credora 

nos moldes requeridos na petição de Id. 28740154. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. Juína-MT, 27 de março de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 27 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001081-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA RAMOS OAB - SP344328 (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001081-79.2018.8.11.0025. 

EXEQUENTE: VIVIANE GASPARELO SANTI EXECUTADO: SBF COMERCIO 

DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Diretamente ao ponto, conforme se dessume da análise dos documentos 

carreados aos autos, à parte devedora quitou débito exequendo e a 

credora postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por 

tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito da condenação foi realizado 

de forma BacenJud Id. 29005410, expeça-se alvará em favor da credora 

nos moldes requeridos na petição de Id. 28740154. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. P.I.C. Juína-MT, 27 de março de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 27 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA CONCEICAO NASCIMENTO (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))

 

Intimação do causídico, para aportar a petição ID. 29099020 aos autos 

correspondentes, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-09.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do recorrido, na pessoa do advogado constituído, para 

apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.I.A - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA O M. M. Juiz sentenciou: 

“Homologo a transação judicial e julgo extinto com julgamento de mérito a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso III-b, do CPC/2015. Sem 

custas e nem honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 

9099/95.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001198-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.I.A - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA O M. M. Juiz sentenciou: 

“Homologo a transação judicial e julgo extinto com julgamento de mérito a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso III-b, do CPC/2015. Sem 

custas e nem honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 

9099/95.”

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001671-22.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para apresentar e depositar, em cartório, as 

certidões de honorários exequendas originais , no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE COBERDA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000487-31.2019.8.11.0025 

Requerente: João Luis Cardoso Rodrigues Requerido: José Cobarda Silva 

VISTOS. Certificada a tempestividade do recurso inominado interposto pelo 

requerido, 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 o autor para 

apresentar suas contrarrazões recursais e, após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-64.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA RIOS OAB - 041.034.581-43 (REPRESENTANTE)

ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT26936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

VILTON JOSE DE FREITAS OAB - 055.150.361-07 (REPRESENTANTE)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada. Nestes termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de expedição desta secretaria, para 

proceder a futura redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca da nova data e horário da audiência de conciliação. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FERREIRA MOREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada. Nestes termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de expedição desta secretaria, para 

proceder a futura redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca da nova data e horário da audiência de conciliação. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada. Nestes termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de expedição desta secretaria, para 

proceder a futura redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca da nova data e horário da audiência de conciliação. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada. Nestes termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de expedição desta secretaria, para 

proceder a futura redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca da nova data e horário da audiência de conciliação. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 223 de 375



Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada. Nestes termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de expedição desta secretaria, para 

proceder a futura redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca da nova data e horário da audiência de conciliação. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada. Nestes termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de expedição desta secretaria, para 

proceder a futura redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca da nova data e horário da audiência de conciliação. Era o que 

cumpria certificar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-66.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEREIRA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico, nesta data, que as Portarias conjuntas nº 247/2020 e 249/2020 

determinaram o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, bem como a não realização de audiências de 

qualquer natureza no período de 20/03/2020 a 20/04/2020, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 

(NOVO CORONAVIRUS) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. Diante disso, a audiência designada nestes autos, para o dia 

17/04/2020 às 14h00min, foi cancelada. Nestes termos da legislação em 

vigor, impulsiono os autos ao setor de expedição desta secretaria, para 

proceder a futura redesignação da audiência de conciliação. 

Salientando-se que ambas das partes serão intimados em tempo hábil, 

acerca da nova data e horário da audiência de conciliação. Era o que 

cumpria certificar.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 32/2020-CA

 Altera em parte a Portaria n. 028/2020-CA que estabelece o 

funcionamento das atividades em regime de teletrabalho pelos servidores 

da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos termos que menciona.

 A Excelentíssima Senhora Doutora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES 

ALENCAR FERREIRA LIMA, meritíssima juíza de direito, diretora do foro 

desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da lei;

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020 

que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 17/2020-PRES, datado de 24 de 

março de 2020 que reafirma a obrigatoriedade do teletrabalho ou dispensa 

daqueles que não comportem essa atividade, com compensação de horas 

futuras, a fim de realizar o isolamento social que até o momento tem se 

mostrado a melhor eficácia no combate ao Coronavírus, bem como delega 

aos Juízes Diretores do Foro a incumbência de autorizar o acesso as 

dependências do Fórum, devendo sempre que necessário rever as 

autorizações de acesso até então concedidas

 Considerando a Ordem de Serviço n. 002/2020-CA, desta Diretoria do 

Foro;

 Considerando a necessidade de reorganizar o regime de trabalho para 

alguns servidores e da necessidade de incluir outros servidores que não 

constou na Portaria 028/2020-CA, ante as alterações e demandas 

posteriores.

 RESOLVE:

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

mínimo de trabalho fiscalizado pelo respectivo Gestor para os servidores 

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

249/2020:

 Edislaine Candido Costa - Gestora Geral - Central de Administração

 Daniela Bonfim Castilho Motta - Gestor Adm. 2 (realocada 

temporariamente para o Gabinete da 1ª Vara)

 Pedro Gonçalves – Técnico(a) Judiciário - (Designado para exercer as 

atribuições de Distribuidor, Contador e Partidor)

 Cleusa Roberto do Carmo – Gestor(a) Judiciário - Secretaria da 1ª Vara

 Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo - Auxiliar Judiciário - Secretaria 

da 1ª Vara

 Amanda Chaves Macedo – Assessor(a) Gabinete I – Gabinete da 1ª Vara

 Sônia Barboza Silva de Paula - Gestor(a) Judiciário - Secretaria da 2ª 

Vara

 Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico(a) Judiciário - Secretaria da 2ª 

Vara

 Caroline da Silva Cruz de Sá – Analista Judiciário - (realocada 

temporariamente para o Gabinete da 2ª Vara)

 Mariane Novaes de Campos - Assessor(a) Gabinete II – Gabinete da 2ª 

Vara

 Luiz Flávio dos Reis Lemes – Gestor(a) Judiciário - Secretaria da 3ª Vara

 Lindomar Rodrigues Vieira - Auxiliar Judiciário - Secretaria da 3ª Vara

 Luiz Milano do Nascimento Assessor(a) Gabinete I – Gabinete da 3ª Vara

 Carlos Alberto Silva - Assessor(a) Gabinete II – Gabinete da 3ª Vara

 Mayla Gimenes de Melo - Gestor(a) Judiciário - Secretaria do Juizado

 Art. 2º. ESTABELECER que os Oficiais de Justiça abaixo relacionados, 

deverão realizar suas atividades em escala de revezamento, sendo um 

para cada dia da semana, os quais receberam seus mandados via e-mail 

funcional, por meio do PJe ou SEEU para o devido cumprimento, devendo 

comparecer no edifício do Fórum, somente se necessário, para realizar a 

impressão dos atos ou alguma diligência imprescindível para o 

cumprimento da medida a ele atribuída, devendo respeitar as normas 

editadas pelo Tribunal de Justiça e por esta Diretoria do Foro:

 Adelson José de Matos

 Antonio Márcio da Silva

 Lucio Mauro Leite Lindote

 Luiz Carlos Rodrigues

 Mário Rodrigues Lima Júnior

 Reginaldo P. Fassaluci

 Art. 3º. AUTORIZAR os servidores que estarão na modalidade de 

teletrabalho a comparecerem presencialmente ao prédio do Fórum 

somente se acionados nos casos de urgência e de extrema necessidade, 

nas situações estabelecidas nas normas editadas pelo Tribunal de Justiça 

e por esta Diretoria do Foro, mediante autorização expressa do chefe 

imediato e comunicação por escrito à Diretoria do Fórum:

 Edislaine Candido Costa - Gestora Geral - Central de Administração

 Pedro Gonçalves – Técnico(a) Judiciário - (Designado para exercer as 

atribuições de Distribuidor, Contador e Partidor)

 Cleusa Roberto do Carmo – Gestor(a) Judiciário - Secretaria da 1ª Vara

 Amanda Chaves Macedo – Assessor(a) Gabinete I – Gabinete da 1ª Vara
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 Sônia Barboza Silva de Paula - Gestor(a) Judiciário - Secretaria da 2ª 

Vara

 Mariane Novaes de Campos - Assessor(a) Gabinete II – Gabinete da 2ª 

Vara

 Luiz Flávio dos Reis Lemes – Gestor(a) Judiciário - Secretaria da 3ª Vara

 Luiz Milano do Nascimento Assessor(a) Gabinete I – Gabinete da 3ª Vara 

(a partir do dia 30/03/2020)

 Carlos Alberto Silva - Assessor(a) Gabinete II – Gabinete da 3ª Vara

 Mayla Gimenes de Melo - Gestor(a) Judiciário - Secretaria do Juizado

 Art. 4º. DISPENSAR a prestação dos serviços, por não comportarem o 

teletrabalho, com posterior compensação, dos servidores abaixo 

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

249/2020:

 Odete Pereira da Cunha – Técnica Judiciária – Secretaria da 1ª Vara;

 Eliete Divina de Melo da Silva - Auxiliar Judiciário - Secretaria da 1ª Vara

 Isabel Soratto de Castro - Auxiliar Judiciário - Secretaria da 1ª Vara

 Lourdes Barbi Queiroz - Auxiliar Judiciário - Secretaria da 2ª Vara

 Anésia Friozo - Auxiliar Judiciário - Secretaria da 2ª Vara

 Glaucia H. Magalhães Fernandes - Auxiliar Judiciário - Secretaria da 3ª 

Vara

 Francisca Deraldina de Jesus - Auxiliar Judiciário - Secretaria da 3ª Vara

 Ordalice Barbizane Pereira Técnica Judiciária – Secretaria do Juizado

 Daniel Ricardo de Souza - Auxiliar Judiciário - Central de Distribuição

 Raiana Katherine da Silva Lira - Analista Judiciário - Central de 

Distribuição/CAA

 Paulo Roberto Galeano – Protocolo

 Lucimeire Monaski Friozi – Central de Administração

 Marisa Minowa - CEJUSC

 Nilcéia Aparecida C. de Castilho - CEJUSC

 Nilson Soratto - Agente da Infância e Juventude

 José Aparecido Ribeiro - Agente da Infância e Juventude

 Elias Rodrigues Machado - Agente da Infância e Juventude

 Edmilson Barbosa da Silva - Agente da Infância e Juventude

 Art. 5º. Os casos não contemplados nesta Portaria serão resolvidos pelo 

Juiz(a) Diretor(a) do Foro da Comarca.

 Art. 6º Assinale-se que a presente Portaria não tem o condão de alterar a 

escala de plantão semanal, tampouco a de fim de semana, bem como que 

o período delimitado pela Portaria-Conjunta nº 249/2020 cuidou de regime 

de teletrabalho e não de plantão, de modo que a prestação jurisdicional 

deve ocorrer normalmente, ressalvadas as limitações decorrentes das 

normas de saúde os quais devem ser observadas fielmente por todos 

(art.2º da referida Portaria).

 Art. 7º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário, assinalando que a presente não tem o condão de revogar 

atos da Presidência do e.TJMT e da Corregedoria Geral de Justiça, sendo 

esses hierarquicamente superior.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia da presente 

via e-mail funcional a todos os Servidores e Magistrados desta Comarca, a 

Coordenadoria da Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil – 7ª Subseção, 

Delegacia de Polícia, Cadeia Pública e Procuradorias Municipais, bem como 

cientifique-se os vigilantes da segurança armada que estão realizando o 

controle de acesso nas dependências do Fórum.

 Mirassol D’ Oeste, 25 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito Diretora do F

PORTARIA Nº 031/2.020 – CA   A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;     

Considerando o requerimento do servidor, que solicita sua exoneração do 

cargo comissionado de Assessor de Gabinete II, a partir do dia 20/3/2020.     

R E S O L VE :     EXONERAR a pedido, o servidor PATRICK VINY DE 

OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG 2249891-5 SSP/MT 

e do CPF 040.042.231-05 do cargo de Assessor de Gabinete II - 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juízo da Secretaria da 1ª Vara, desta 

Comarca, a partir de 20 de março de 2020. Publique-se. Cumpra-se. 

Encaminhe-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal 

de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 20 de março de 2.020.     Henriqueta 

Fernanda Chaves Alencar Ferreira LimaJuíza de Direito Diretora do 

Forotable

 PORTARIA Nº 031/2.020 – CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando o requerimento do servidor, que solicita sua exoneração do 

cargo comissionado de Assessor de Gabinete II, a partir do dia 20/3/2020.

 R E S O L VE :

 EXONERAR a pedido, o servidor PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA, 

brasileiro, solteiro, portador do RG 2249891-5 SSP/MT e do CPF 

040.042.231-05 do cargo de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juízo da Secretaria da 1ª Vara, desta Comarca, a partir de 20 

de março de 2020.

 Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 20 de março de 2.020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 033/2020-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a servidora Lucimeire Monaski Friozo, Gestora Adm. 3, 

estará usufruindo férias no período de 30/3/2020 a 8/4/2020.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR o servidor PEDRO GONÇALVES, Técnico Judiciário, matrícula 

4502, para exercer a função de confiança de Gestor Adm. 3 – PDA-FC em 

substituição, no período 30/3/2020 a 8/4/2020, em virtude da titular estar 

usufruindo férias, ficando também, responsável pela Central de 

Arrecadação e Arquivamento neste período.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Mirassol D’ Oeste, 26 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda Chaves de Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro

* A Portaria n. 29/2020-CA completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003987-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC FRANCISCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000530-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRIS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 225 de 375



Processo Número: 1000530-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRIS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000530-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRIS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 CERTIDÃO DE REMESSA 

DE CORRESPONDÊNCIA Certifico que nesta data, procedi com a entrega 

do expediente do id 30535830, ao setor administração deste fórum, para 

envio ao respectivo destinatário via correios. Mirassol D'Oeste - MT,19 de 

março de 2020 ISABEL SORATTO DE CASTRO Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000384-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. B. M. (EXECUTADO)

 

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 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1000384-03.2018.8.11.0011 Valor da causa: R$ 3.940,63 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

SEBASTIANA LEMES MENDES, Endereço: Rua Francisco Pedro Xavier, n° 

937, Jardim Europa,, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ODAIR JOSE BUENO MAGALHAES, Endereço: Rua das 

Piçarras, bairro Betel, próximo a UNEMAT, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 INTIMANDO: Nome: ODAIR JOSÉ BUENO MAGALHÃES, 

Endereço: Rua das Piçarras, bairro Betel, próximo a UNEMAT, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 

teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue 

abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: "Vistos. Cuida-se de “Ação de Cumprimento de 

Sentença de Alimentos com Pedido de Prisão” movido por AMANDA 

LEMES BUENO MAGALHÃES e YASMIM LEMES BUENO MAGALHÃES, 

representadas por sua genitora, SEBASTIANA LEMES MENDES, em face 

de ODAIR JOSE BUENO MAGALHAES, todos devidamente qualificados 

nos autos. Entre um ato e outro, a Defensoria Pública pugnou pela 

intimação do requerente para comparecer naquela instituição, sob pena de 

extinção do feito, todavia tal intimação restou infrutífera conforme atesta 

Certidão do Oficial de Justiça de ID 22735370. Em manifestação de ID 

26885065 a Defensoria Pública pugna pela extinção do feito ante o 

abandono da causa pela parte exequente. Os autos vieram conclusos. É 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, ante a 

ausência de movimentação processual, implica na extinção do processo, 

"ex vi" do art. 485, inciso III do CPC. Considerando que a parte exequente 

mudou de endereços sem comunicar a Defensoria Pública e tampouco 

informar nos autos, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, porem suspenso a 

exigibilidade. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo. Cientifique DPE e MPE. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 5 de dezembro de 2019. 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, 27 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000715-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Mirassol D'Oeste-MT (IMPETRADO)

EUCLIDES DA SILVA PAIXAO (AUTORIDADE COATORA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cuiabá, 27 de março de 2020 A Sua Excelência o Senhor Assunto: 

Encaminhando decisão Senhor(a) Juiz(a): Por ordem da Excelentíssima 

Senhora DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Relator(a) encaminho 

a Vossa Excelência, para conhecimento e providências necessárias, 

cópia da decisão, extraída dos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) 1007645-81.2020.8.11.0000, em que figura como AGRAVANTE: 

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA e AGRAVADO: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE. Respeitosamente, Sheila A. M. T. Modesto da Silva 

Diretora do Núcleo de Gerenciamento de Documentos da Secretaria Cível 

Unificada (autorizada a assinar pela Resolução nº 18/13, de 17/10/13)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-05.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000735-05.2020.8.11.0011. 

AUTOR: JOSE LOPES NETO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL NA MODALIDADE HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” proposta por JOSE LOPES NETO contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os 

autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003840-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILEI DE CAMPOS DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para efetuar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para 

cumprimento do mandado de penhora, devendo juntar aos autos 

comprovante no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-79.2018.8.11.0011

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:

CRISTIANE DA COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001433-79.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANE DA COSTA SOUZA Vistos. 

Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de CRISTIANE DA COSTA SOUZA, devidamente qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro, a parte autora informa que a requerida pagou 

o débito em atraso, razão pela qual pleiteou a extinção do feito por perda 

superveniente do objeto (ID 28565006). Após, vieram os autos conclusos. 

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em 

discussão não exige maiores delongas, ante a perda do objeto da 

demanda, eis que não subsistem mais os motivos que ensejaram a 

propositura da presente ação. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 493, 

ambos do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por 

cento do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Com o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001433-79.2018.8.11.0011

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:

CRISTIANE DA COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001138-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SAES - EIRELI - ME (REU)

 

Intimar para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001931-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRAETE DE CASSIA FERREIRA (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, 27 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 

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, 27 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILEUZA DOS SANTOS MOREIRA (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)

 

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, 27 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002359-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE LANA ALVES (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, 27 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000039-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SOARES BARBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000039-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SOARES BARBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

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 o feito, para 

intimar a parte requerida a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, sobre o laudo pericial juntado nos autos. Mirassol d'Oeste/MT, 27 de 

março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001642-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001642-48.2018.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

MARTA DA ROCHA SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de auxílio-doença. A requerente aduziu na 

exordial ser filiada ao Regime Geral da Previdência Social na qualidade de 

contribuinte facultativo, e afirmou estar acometida por moléstia que a 

incapacita para o exercício de suas atividades laborais, quais sejam: 

"Transtornos Esquizofrênico (CID’s F20)” (sic). Em razão disso, salienta 

que pleiteou a concessão do benefício de auxílio-doença 

administrativamente, tendo sido negado sob o fundamento de “não 

constatação de incapacidade laborativa”. Assim, em que pese a negativa 

da parte ré, a autora sustenta que se encontra incapaz. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pela concessão do benefício de 

auxílio-doença e via de consequência, a aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, 

bem como, determinou a realização de perícia médica e citação da 

requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado em ID n. 23870747. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida nada disse. 

Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a autarquia 

arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo 

único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar 

da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o requerimento administrativo foi realizado em 16/10/2014 e a 

demanda ajuizada em 23/10/2018. Por conseguinte, verifico que a 

insurgência da parte demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido 

no ID n. 23870747, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, a requerente pleiteia a 

concessão de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. Desse modo, impositiva se faz a comprovação da 

qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida 

e demonstrada a impossibilidade para o exercício de atividade laborativa 

que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada da 

requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS que a autora era 

segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea acostada ao feito 

e laudo pericial, deu-se no ano de 2017, sobretudo pelo fato de que à 

época contribuía com a Previdência na qualidade de “facultativo”, de modo 

que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se 

mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, o laudo produzido pelo jurisperito, 

descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, 

para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora pode ser 

controlada através de tratamento com medicamentos fornecidos pelo SUS. 

Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSO JULIETE DE ANDRADE (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 o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca do documento colacionado 

no documento de Id nº 30580144, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 27 

de março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA FERREIRA PESSOA (EXECUTADO)

LUZIA MACENA DUARTE (EXECUTADO)

ANDRE JOSE BARBOSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a Advogada da parte autora, para informar que fora expedido 
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mandado de citação para as partes Requeridas, com endereço nessa 

Comarca, conforme ato 4394339 - Barra Expediente, em 12/03/2020 

estando aguardando o cumprimento pelo Oficial de Justiça. Mirassol 

d'Oeste/MT, 27 de março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003788-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimá-lo para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº30675765, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 27 de 

março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000550-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LOPES ESTRAMBEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000550-98.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSIANE LOPES ESTRAMBEK 

EXECUTADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 30327730, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000733-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASIO MARIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30728386, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 16/06/2020, Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como sua intimação da audiência conciliatória 

designada para a data de 11 de Outubro de 2017 às 13:30 horas, devendo 

Vossa Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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:1003910-41.2019.8.11.0011 REQUERENTE: PEDRO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. CERTIDÃO 

DE TRANSITO EM JULGADO Certifico que, tendo em vista o disposto nos 

artigos 914 e 915 da CNGC que dispensa a intimação da partes, a R. 

sentença retro transitou em julgado. Certifico, ainda, que deixei de 

proceder com o registro da sentença acima mencionada em livro próprio, 

tendo em vista a dispensa de referido ato pelo Provimento nº 

042/2008-CGJ. Certifico, por fim, 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 pela parte requerida. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 27 de março de 2020 MAYLA GIMENES DE 

MELO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL 
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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

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-21.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000609-21.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIANE MOURA BORBA REQUERIDO: DAVID LOPES 

Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 260 do Código de 

Processo Civil (inteiro teor da decisão inicial), oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), 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, 25 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002859-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL AGROPECUARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,27 de março de 

2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001451-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT PRIMEIRA VARA Processo: 1001451-35.2019.8.11.0086 

Impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA 

NATURAL PORK ALIMENTOS S.A, por meio de seu Advogado constituído, 

para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação apresentada pela 

parte Requerida em ID: 28519664, no prazo legal. Nova Mutum, 27 de 

março de 2020 MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002948-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BUENO FIGUEIREDO (INVENTARIANTE)

DANILO DINIZ FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

VALENTIN FERREIRA MORAES OAB - MS24798 (ADVOGADO(A))

PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER OAB - MT24322/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO DJE 

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

LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 1002948-84.2019.8.11.0086 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Administração de Herança]

->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: MAICON BUENO FIGUEIREDO 

Endereço: RUA EDIBERTO CELESTINO DE OLIVEIRA, 605, - DE 199/200 A 

781/782, JARDIM ÁGUA BOA, DOURADOS - MS - CEP: 79811-170 Nome: 

DANILO DINIZ FIGUEIREDO Endereço: RUA DA 6, 2440, JARDIM 

DEOCLÉCIO ARTUZZI, DOURADOS - MS - CEP: 79839-416 POLO 

PASSIVO: Nome: EDSON SILVA FIGUEIREDO Endereço: RUA EDIBERTO 

CELESTINO DE OLIVEIRA, 605, - DE 199/200 A 781/782, JARDIM ÁGUA 

BOA, DOURADOS - MS - CEP: 79811-170 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE, na pessoa de seus Advogados 

constituídos, 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; 

NOVA MUTUM, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001173-34.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA FRANCO OAB - SP302041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA MARIA DECHEN JUNQUEIRA FRANCO (REQUERIDO)

FRANCISCO DINIZ JUNQUEIRA FRANCO (REQUERIDO)

RODRIGO TOLEDO JUNQUEIRA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GABRIEL CLARO OAB - 276.693.868-00 (PROCURADOR)

EDGAR ANTONIO PITON FILHO OAB - 128.312.428-94 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO DJE 

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

LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 1001173-34.2019.8.11.0086 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA 

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 200, - LADO PAR, CENTRO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01013-000 POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO DINIZ 

JUNQUEIRA FRANCO Endereço: Fazenda São Pedro, zona rural, COLINA - 

SP - CEP: 14770-000 Nome: DIVA MARIA DECHEN JUNQUEIRA FRANCO 

Endereço: Fazenda São Pedro, zona rural, COLINA - SP - CEP: 14770-000 

Nome: RODRIGO TOLEDO JUNQUEIRA FRANCO Endereço: Rua Moacir 

Vizoto, 605, casa, Patrimonio, COLINA - SP - CEP: 14770-000 Nome: 

ROBERTO GABRIEL CLARO Endereço: desconhecido Nome: EDGAR 

ANTONIO PITON FILHO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa do Advogado constituído, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, TENDO EM VISTA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME ID: 30049347, sob pena de devolução da 

presente missiva, 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. NOVA MUTUM, 27 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: 1001965-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISANGELA LITTKE - ME (EXECUTADO)

MARISANGELA LITTKE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO DJE 

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

LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 1001965-85.2019.8.11.0086 

Valor da causa: R$ 199.921,13 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL Endereço: Av. Capitão Castro, 

3178, Centro, VILHENA - RO - CEP: 76980-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MARISANGELA LITTKE - ME Endereço: Rua das Figueiras, 173 S, Com. 

José Aparecido Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

MARISANGELA LITTKE Endereço: Rua das Figueiras, S/N, Com. José 

Aparecido Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa do Advogado 

constituído, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

TENDO EM VISTA CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA CONFORME ID: 29684484, 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; NOVA MUTUM, 27 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001104-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a(s) contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos 

artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,27 de março de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001042-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE AGUIAR SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 INTIMAÇÃO DJE 

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

LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 1001042-59.2019.8.11.0086 

Valor da causa: R$ 9.505,51 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA Endereço: Rodovia PR 082, Km 01, 

Centro, DOURADINA - PR - CEP: 87485-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FLAVIO DE AGUIAR SILVA Endereço: Rua das Petonias, Quadra 09, Lote 

12, W, Jardim Europa, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa do Advogado 

constituído, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

TENDO EM VISTA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

CONFORME ID: 28958841, 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; NOVA MUTUM, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-20.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MANTOVAN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum,27 de março de 

2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001482-55.2019.8.11.0086

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 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE BRITO 77380983172 (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001482-55.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO 

SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: PAULO HENRIQUE DE BRITO 

77380983172, PAULO HENRIQUE DE BRITO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão do Centro Norte dos Estados De Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS em desfavor de Paulo Henrique de 

Brito. Com o regular trâmite da demanda, as partes apresentaram acordo 

com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos (Id. 

28980123). Diante do exposto, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Id. 28980123) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Ressalta-se que, apesar de as 

partes formularem a extinção do feito pela satisfação da obrigação, ou 

seja, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, é certo que ficou acordado 

o cumprimento da obrigação em parcelas, de modo que, em se tratando de 

execução, sem a intenção de novar, não há que se falar em extinção, mas 

sim suspenção do feito. Em consequência, determino a SUSPENSÃO do 

processo, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, hipótese 

na qual os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório, até o 

integral cumprimento do avençado, ou provocação de uma das partes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000171-92.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP OAB - 

00.155.593/0001-65 (REPRESENTANTE)

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

ARROZEIRA SOMAR LTDA OAB - 05.517.647/0001-09 (REPRESENTANTE)

CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP OAB - 04.907.191/0001-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OS CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000171-92.2020.8.11.0086 

REPRESENTANTE: ARROZEIRA SOMAR LTDA, CELEIRO ARMAZENS 

GERAIS LTDA - EPP, FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP 

REQUERIDO: OS CREDORES Vistos, etc. De proêmio, considerando a 

urgência que o caso requer e diante da necessidade de imprimir 

celeridade ao feito, defiro parcialmente o pedido contido no Id. 29552776. 

Ou melhor, a parte Requerente terá que apresentar as demonstrações 
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contábeis referentes aos meses de dezembro/2019 a fevereiro de 2020 

até o dia 03.04.2020. O balancete de março/2020 e seguintes obedecerão 

a regra de juntada no mês subsequente. Ressalta-se que, eventual pedido 

de dilação de prazo deverá ser feito de forma justificada e individualizada 

para cada período, sob pena de indeferimento. Importante salientar, ainda, 

que a justificativa deverá ser apresentada de forma pormenorizada (de 

preferencia através de documentos) e individualizada, de modo a 

discorrer sobre a impossibilidade de suprir cada inconsistência apontada, 

sob pena de não ser aceita e a empresa incidir nas penalidades legais. 

Decorrido tal prazo, certifique-se e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002477-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (AUTOR(A))

FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OS CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

D.C COMERCIO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

OLEVIO BRANCALIONE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ADAO RONEY DEZORDI (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIADNE DE LIMA PEREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO TOMAZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

COMELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002477-68.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP, ARROZEIRA 

SOMAR LTDA, FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP REU: OS 

CREDORES Vistos, etc. De proêmio, com o fito de garantir o contraditório e 

evitar decisões surpresas, determino a intimação a parte Requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, manifestar requerendo o que 

entender de direito acerca do relatório apresentado pelo Administrador 

Judicial no Id. 29986236 e respectivos documentos anexos. No mais, 

considerando que nos autos do Incidente Processual de n. 

1000171-92.2020.8.11.0086 fora concedido à Postulante o prazo de 

apresentação dos balancetes dos meses de dezembro/2019 a 

fevereiro/2020 até a data de 03.04.2020, somente por ocasião da juntada 

destes, em conjunto com relatório do Administrador Judicial, poderar-se-á 

verificar se as inconsistências foram sanadas. Deste modo, transcorrido o 

prazo assinalado acima, com ou sem manifestação, autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000332-02.2018.8.11.0045 

AUTOR(A): OTULIO CESAR FERREIRA DA SILVA REU: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional 

c.c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada “inaudita 

altera pars” proposta por Otulio Cesar Ferreira da Silva em desfavor do 

Banco Volskswagen S.A, ambos já devidamente qualificados. A parte 

Requerida, antes mesmo do recebimento da exordial, apresentou 

contestação no Id. 16642855. Extrai-se dos autos que foi indeferido o 

pedido de justiça gratuita postulado pela parte Requerente (Id. 16957997) 

e devidamente intimada pelo DJE n.º 10238, a própria deixou de recolher 

as custas processuais (Id. 24582991). É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Vislumbra-se que a parte Autora apesar de intimada, permanece 

silente e deixa de dar atendimento à ordem judicial no que concerne ao 

pagamento da taxa judiciária e custas judiciais. Logo, de acordo com o 

artigo 290 do novo Código de Processo Civil, a extinção da ação é medida 

que se impõe, in verbis: “Art. 290. Será cancelada a distribuição de feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, ao comentarem o referido 

dispositivo legal, advertem: 1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial 

que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da 

petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É 

impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513) [...] (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). Sob outro enfoque, importante registrar que de acordo com 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a prévia 

intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas. Desta feita, 

transcorrido o prazo estabelecido sem que a parte tenha recolhido as 

custas, ocorrerá o cancelamento da distribuição e o arquivamento da 

ação. “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. 

DESERÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE DE 

INTIMAR A PARTE PARA PROCEDER AO PREPARO. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no 

sentido de que, a exemplo do que ocorre com os embargos à execução, 

passado o prazo de 30 (trinta) dias disposto no artigo 257 do CPC, não 
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havendo o recolhimento das respectivas custas, deve o juiz determinar o 

cancelamento da distribuição da impugnação sem a necessidade de 

intimação da parte. 2. No caso dos autos, impunha-se o cancelamento da 

distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, e não a 

intimação da empresa para suprimento do preparo, de modo que o tribunal 

local, ao assim proceder, afastou-se da orientação jurisprudencial desta 

Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ AgRg no REsp 

1278868/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 19/09/2013). “AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DISTRIBUIÇÃO SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTE DA CORTE 

ESPECIAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, desnecessária a 

intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição em virtude 

da ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Agravo 

regimental não provido.” (STJ AgRg no Ag 1110647/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/08/2012, DJe 29/08/2012) (destaquei). Diante do exposto, 

considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias, 

DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Por corolário, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

art. 485, I c/c o art. 321, § único e 290, todos do Novo Código de Processo 

Civil. Por corolário, considerando o motivo do cancelamento da 

distribuição, não há que se falar em condenação da parte Autora ao 

pagamento de custas. Da mesma forma, impossível o arbitramento de 

honorários em favor do Requerido, uma vez que a peça defensiva fora 

apresentada em momento inoportuno, ou seja, antes mesmo da 

triangularização da relação processual. Por guardar similitude aos temas 

versados, colacionam-se os julgados a seguir relacionados: “EMENTA: 

RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DA 

AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o 

cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em 

promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, 

a sua condenação ao pagamento das custas processuais. VV EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS 

FINAIS - PAGAMENTO DEVIDO. 1 - A inércia no recolhimento das custas 

iniciais enseja o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 

290 do CPC, e não a extinção por abandono do art. 485, III, do diploma 

processual. 2 - As custas processuais compreendem atos como registro, 

publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre 

outros, sendo devidas mesmo no caso de cancelamento da distribuição 

(Lei Estadual nº 14.939/2003 e Provimento-Conjunto nº 15/2010 TJMG). 3 - 

O cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar 

com as despesas processuais, considerando a movimentação da máquina 

judiciária.” (TJ-MG - AC: 10000181435090001 MG, Relator: Versiani Penna, 

Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: 16/04/2019). 

(Destaquei). “DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Oitava 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da 

fundamentação. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO 

EMBARGANTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGANTE QUE, ANTES DO 

RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DO CHAMAMENTO AO PROCESSO, 

APRESENTOU CONTESTAÇÃO. MOMENTO INOPORTUNO. ATO DE MERA 

LIBERALIDADE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE ANGULARIZAR A 

RELAÇÃO PROCESSUAL. A AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA 

RELAÇÃO PROCESSUAL (AUTOR, RÉU E JUIZ) - QUE SÓ SE DARIA COM 

O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO 

RÉU - IMPEDE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1413585-2 - Região 

Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Espedito Reis 

do Amaral - Unânime - - J. 20.07.2016)” (TJ-PR - APL: 14135852 PR 

1413585-2 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de 

Julgamento: 20/07/2016, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1855 

03/08/2016) (Destaquei). Transitada em julgado, arquive-se, observando 

as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002765-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 

(ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002765-50.2018.8.11.0086 

Assunto: GUARDA (1420) Processo impulsionado com a prolação do ato 

processual adequado, para intimar a parte REQUERENTE na pessoa do 

seu procurador, por todo o teor do ID 30704322 (Sentença), contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002765-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 

(ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002765-50.2018.8.11.0086 

Assunto: GUARDA (1420) Processo impulsionado com a prolação do ato 

processual adequado, para intimar a parte REQUERIDA na pessoa do seu 

procurador, por todo o teor do ID 30704322(Sentença), contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001987-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. R. (REU)

M. J. R. D. S. (REU)

F. D. S. R. (REU)

A. D. S. R. (REU)

I. D. S. R. F. (REU)

O. J. D. S. R. (REU)
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J. D. S. R. (REU)

W. S. D. S. R. (REU)

G. D. S. R. (REU)

N. A. D. S. R. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001987-80.2018.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar a parte AUTORA na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 30703560(Sentença), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002851-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. J. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002851-21.2018.8.11.0086 

Partes: N. A. J. - ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ANA CAROLINA 

FAVRETTO - MT19690/O X V. A. D. J. - Assunto: INTERDIÇÃO (58) Nos 

termos da legislação vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 

1.209 da CNGC, considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) 

apresentada(s), IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus 

advogados, para, querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003099-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (AUTOR(A))

CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

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 1003099-50.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposto pela M. I. CONSTRUART 

MÁRMORES E GRANITOS EIRELI – EPP, CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI 

– EPP e MÁRIO IGOR DE C. MONTEIRO (matriz e filial), as quais se 

denominam de “GRUPO CONSTRUART”, todas devidamente qualificadas 

nos autos. Aduz a requerente que começou no ano de 2010, na cidade de 

Querência/MT, com a empresa Mário Igor de C. Monteiro – EPP, nome 

fantasia “Construart Construção e Manutenção Civil”, na qual a atividade 

inicial era a construção civil residencial, com reformas e edificação de 

casas para a venda, sendo grande parte obras com o fomento da Caixa 

Econômica Federal, através do programa “minha casa, minha vida”, a qual 

cessou os financiamentos, tendo este mudado para a cidade de 

Diamantino/MT. Após um período de crescimento no ramo da construção 

civil, no ano de 2012, na cidade de Diamantino/MT, embrenhou-se no ramo 

do minério, ocasião em que criou uma filial da Construart, com a finalidade 

de ser distribuidora de soleiras e pingadeiras de mármore, já prontas de 

fábrica, oportunidade em que logo após passou a distribuir pias de 

mármore. Sustenta que no ano de 2014, criaram uma nova empresa 

exclusivamente para prestar serviços de construção aos clientes que 

adquiriam produtos de mármore para residências, denominada 

“Construtora Monteiro”, alegando formar um grupo econômico familiar. 

Afirma que no ano de 2015 a filial sofreu de forma inesperada com a 

inadimplência de diversos clientes, em especial das marmorarias, em 

decorrência da crise financeira que assolou o setor da construção civil 

naquele ano, oportunidade em que após estudos econômicos e dada a 

posição geográfica, mudaram para a cidade de Nova Mutum/MT, 

alterando-se o formato de trabalho. Argumenta que em Diamantino/MT 

continuavam a ser fabricados os produtos em mármore e granito, sendo 

que os serviços de obras e reformas continuavam a ser executados pelas 

outras duas empresas, enquanto que em Nova Mutum, os produtos eram 

comercializados em novo espaço físico, ocasião em que criou nova 

pessoa jurídica em conjunto com seu irmão, denominada M. I. Construart, 

de nome fantasia “Marmoraria Construart”. Todavia, no ano de 2017, 

inverteram a ordem do grupo, passaram a produzir em Nova Mutum e 

permaneceram com as sociedades em Diamantino/MT apenas para 

comercializar os produtos e prestar serviços, oportunidade em que 

tornou-se um grupo mais sadio financeiramente. Sustenta que diversos 

fatores inesperados começaram a surgir, tais como a mão de obra cara, 

inúmeras instalações apresentando problemas, necessitando de 

substituição ou reparo de materiais, trazendo mais despesas, bem como 

perda no lucro. Por fim, no ano de 2019 o grupo necessitou fazer diversas 

reprogramações de serviços e vendas que deveriam ter sido concluídas 

em 2018, momento em que os clientes começaram a reclamar dos atrasos 

das entregas dos produtos e das obras, condicionando os pagamentos à 

conclusão dos serviços, o que foi determinante para cessar os 

pagamentos dentro das programações, resultando num colapso financeiro 

e administrativo. Por fim, alega que preenche os requisitos elencados na 

Lei 11.101/2005 para o deferimento de sua recuperação judicial, a fim de 

que possa superar o estado crítico vivenciado, visando à manutenção de 

sua capacidade operacional, manutenção de empregos e preservação da 

empresa, os interesses de seus credores e a geração de tributos e 

riquezas. Juntou documentos de ID nº 27439438, 27439440, 27439841, 

27439842, 27439843, 27439844, 27439445, 27439846, 27439847, 

27439848, 27439849, 27439850, 27439851, 27439852, 27439853, 

27439854, 27439854, 27439855, 27439856, 27439857, 27439858, 

27439860, 27439861, 27439862, 27439863, 27439864, 27439865, 

27439866, 27439867, 27439868, 27439869, 27439870, 27439871, 

27439872, 27439873, 27439873, 27439874, 27439875, 27439876, 

27439877 e 27439878. Proferida decisão no ID nº 27538713, com as 

seguintes determinações de emenda à inicial: a) Juntada de certidões 

cíveis e criminais da Justiça Estadual das Comarcas de Nova Mutum/MT e 

Diamantino/MT, com o fito de comprovar os requisitos do artigo 48; b) 

Apresentação da lista de credores com letras maiores, a fim de que seja 

possível a leitura do documento por este juízo; c) Juntada dos documentos 

de ID nº 27439848, 27439851, 27439875 e 27439877 com orientação de 

página correta, com o fito de atender o disposto na Resolução nº 

03/2018-TP; d) Indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

mas deferido o parcelamento das custas e taxas judiciárias em 06 (seis) 

parcelas, oportunidade em que restou determinado o recolhimento da 

primeira parcela das custas iniciais e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento da inicial. De igual forma, restou nomeada a DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, para realização de perícia prévia dos 

documentos encartados aos autos, com o fito de auferir se estão de 

acordo com os ditames do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005. No ID º 

27637823, as requerentes apresentaram embargos de declaração. 

Proferida decisão no ID nº 27649077, rejeitando os embargos de 

declaração. Aportou aos autos relatório de constatação prévia realizada 

pela Administradora Judicial no ID nº 28127512, concluindo que as 

pessoas jurídicas Construtora Monteiro Eireli EPP e Mário Igor de C. 

Monteiro EPP encontram-se inativas, motivo pelo qual opinou pelo 

indeferimento da petição inicial em face destas, bem como sugestionou a 

emenda à inicial em relação à pessoa jurídica M I Construart Mármores e 

Granitos Eireli EPP, para que complemente a documentação disposta no 

artigo 51, inciso II, III e VII da Lei nº 11.101/2005. As recuperandas 

apresentaram emenda à inicial no ID nº 28791833, oportunidade em que 

sustentou que cumpriu com a exigência da Lei nº 11.101/05, sustentando 

que as discrepâncias referentes aos períodos entre janeiro à outubro de 

2019, não há exigência legal de serem apresentados à Receita Federal, 

sendo que pode fazer alterações até maio do exercício seguinte, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 236 de 375



como que está impossibilitado de acessar a conta junto à Cooperativa de 

Crédito Sicoob, seja pela ausência de acesso ao internet banking ou 

aplicativo, estando sua conta bloqueada. Juntou a documentação de ID nº 

27439834, 28791835, 28791836, 28791837, 28791838, 18791838, 

18791839, 28791840, 28792391, 28792392, 28792393, 28792394, 

28792395. De igual forma, carreou a guia de pagamento da primeira 

parcela das custas processuais e taxas judiciárias no ID nº 28912869 e 

28912870. No ID nº 29145587, o Banco Bradesco pugnou por sua 

habilitação nos autos, tendo juntado documentos para fins de 

regularização da representação processual no ID nº 29145588, 29145590 

e 29146892. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, antes de passar à analise quanto à admissibilidade ou 

inadmissibilidade da presente recuperação judicial, entendo que o parecer 

do administrador judicial nomeado para a pericia prévia deve ser acolhido 

para determinar a emenda à petição inicial, mormente no que se refere aos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, previstos no artigo 51, 

inciso II, III e VII, da Lei nº 11.101/2005. “No que tange ao artigo 51, inciso II, 

da Lei 11.101/2005, este possui a seguinte redação: Art. 51. A petição 

inicial de recuperação judicial será instruída com: II – as demonstrações 

contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas 

especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita 

observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de 

resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua 

projeção;” Da análise do laudo técnico contábil e laudo preliminar, 

vislumbra-se que a documentação contábil apresentada pelo autor na 

exordial e a situação apurada pelo Expert nomeado por este juízo para 

realização da constatação prévia são completamente divergente entre si, 

apresentando uma divergência de R$ 875.639,55 (oitocentos e setenta e 

cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 

Nessa toada, em síntese, resta demonstrado o requisito formal da 

apresentação dos documentos previstos no artigo 51, inciso II, da Lei nº 

11.101/2005. Todavia, em decorrência destes estarem completamente 

divergentes da real situação financeira vivenciada pela empresa autora, 

não preenche o requisito substancial, mormente porque a apresentação 

da referida documentação tem como objetivo a verificação do interesse 

processual para ajuizamento da ação, qual seja, se a empresa possui, em 

tese, a capacidade de produzir benefícios que a Lei de Recuperação 

Judicial busca preservar. Todavia, quando da apresentação do documento 

de ID nº 28791834, este não retificou os valores, apenas apresentou o 

documento com orientação de página correta, conforme determinado 

anteriormente, oportunidade em que entendo que a inicial deve ser 

novamente emendada, a fim de que os documentos contábeis sejam 

apresentados nos autos de acordo com a realidade da empresa, posto 

que se mostram totalmente incongruentes com a constatação prévia 

realizada pelo Expert nomeado por este juízo. Além do mais, o artigo 53, 

inciso III, da Lei n 11.101/2005, também prevê a necessidade de juntada a 

relação de credores, com os seguintes requisitos, transcrevo: “Art. 51. A 

petição inicial de recuperação judicial será instruída com: III - a relação 

nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer 

ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a 

classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o 

regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis 

de cada transação pendente;” Quanto à relação de credores, da análise 

perfunctória, este foi preenchido, assim como e apresentação das 

certidões de ações cíveis e criminais expedidas pela Comarca de Nova 

Mutum/MT, quando da apresentação dos documentos de ID’ nº 28791838 e 

28791839. Ademais, em relação ao extrato da conta junto à Cooperativa 

de Crédito Sicoob, entendo que as justificativas dos requerentes não 

merecem prosperar, posto que estaria com acesso bloqueado junto ao 

internet banking e aplicativo, mormente porque pode se deslocar até a 

sede da mencionada instituição e solicitar o extrato para juntada aos 

autos, sendo documento indispensável ao ajuizamento da ação, nos 

moldes do artigo 51, inciso VII, da Lei nº 11.101/2005. Desse modo, 

determino nova emenda à inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

autor apresente os documentos contábeis de acordo com a realidade da 

empresa, a fim de atingir o requisito substancial do artigo 51, inciso II, da 

Lei nº 11.101/2005, bem como o extrato da conta junto à Cooperativa de 

Crédito Sicoob, sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes do artigo 

321 do Código de Processo Civil. Com a emenda à inicial ou decorrido o 

prazo para tanto, retornem os autos imediatamente conclusos para 

deliberação quanto ao processamento da presente recuperação judicial, 

nos moldes do artigo 52, da Lei nº 11.101/2005. Proceda a exclusão dos 

documentos de ID nº 27439852, 27439848, 27439851, 27439875 e 

27439877, eis que não atendem o disposto na Resolução nº 03/2018-TP, 

bem como que foram jungidos aos autos com orientação de página correta 

posteriormente. Às providências. NOVA MUTUM, 18 de fevereiro de 2020 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE MIRANDA (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 parte REQUERIDA 

sem que houvesse contestação, 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 REQUERENTE, por 

seus advogados, para que requeira o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias. Nova Mutum,27 de março de 2020. LUCIO SOUZA DE 

ANDRADE Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41031 Nr: 360-73.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte credora/autora para providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação do termo 

de penhora no ofício imobiliário competente, independentemente de 

mandado judicial (CPC, art. 844).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41031 Nr: 360-73.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte devedora/requerida, por meio de seu 

procurador, de que foi procedida a penhora por termo nos autos do imóvel 

urbano, Lote nº 19, quadra nº 75, Loteamento Urbano do Projeto de 

Colonização Mutum – matrícula n. 8.872, do Cartório de Registro de Imóveis 

de Nova Mutum/MT, bem como de que por este ato está constituído 

depositário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 106089 Nr: 3894-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neyla Grance Martins - 

OAB:MT 25.087

 Vistos.

Cuida-se de medida de proteção promovida pelo Ministério Público Estadual 

em favor das infantes ANA JÚLIA OLIVEIRA SOUTO e ANA KAROLINA DE 

OLIVEIRA FERREIRA, em face do requerido TELMO ANTÔNIO DE SOUTO.

Houve uma denúncia de que o demandado TELMO ANTÔNIO teria abusado 

sexualmente da menor ANA KAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA (sobrinha 

de sua esposa) e que poderá abusar também da filha, ANA JÚLIA, sendo 

que as informações foram prestadas pela informante Rayanne de Oliveira 

Pereira.

O procedimento para aplicação das medidas de proteção às crianças 

envolvidas foi instaurado e a inicial recebida às fls. 15/17, oportunidade 

em que foi determinado o afastamento do requerido da criança ANA 

KAROLINA.

Como atos subsequentes foram confeccionadas avaliações do núcleo 

familiar das menores às fls. 38/44 e relatórios de estudo psicossocial às 

fls. 46/52.

Às fls. 56 foi informado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

que a menor ANA KAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA e sua família 

mudaram de domicílio para a cidade de Cuiabá.

Sendo assim, o Parquet diligenciou junto à família pelo endereço da 

moradia e informou nos autos às fls. 59, narrando que a residência se 

localizava em Várzea Grande/MT.

Assim, às fls. 60 foi determinada a extração de cópias do feito e 

determinada a sua remessa à Vara da Infância e Juventude da Comarca 

de Várzea Grande/MT para acompanhamento da situação da infante ANA 

KAROLINA, determinando a sua exclusão do polo ativo destes autos.

Ainda, foi determinado que a Secretaria de Saúde apresentasse relatórios 

de atendimento e acompanhamento psicológico da menor ANA JÚLIA, os 

quais foram apresentados às fls. 64/65.

Às fls. 67 foi determinada a continuidade do acompanhamento pela rede 

de proteção, com envio de relatórios mensais a este Juízo e a realização 

de citação do demandado para apresentação de contestação.

A citação ocorreu às fls. 84 e o requerido contestou a lide às fls. 85/88.

Com vista dos autos, o Ministério Público trouxe parecer de fls. 100/101, 

requerendo o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos e o 

aporte de novos relatórios nos autos.

Sendo assim, considerando que não foram suscitadas questões 

preliminares ou prejudiciais na peça defensiva trazida pelo demandado e 

que o Parquet não requereu novas diligências, determino a intimação do 

CREAS para realização de nova avaliação do núcleo familiar da infante 

ANA JÚLIA, avaliando se ela ainda se encontra em situação de risco e se 

ainda há a necessidade de acompanhamento do caso pela rede de 

proteção e o tempo indicado, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após a vinda aos autos do referido estudo, abra-se vistas ao Ministério 

Público e, em seguida ao requerido, pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

tornando os autos conclusos em seguida para sentença ou determinação 

de novas diligências.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52284 Nr: 3299-55.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Antonio Devenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Edinaldo Ortiz dos Santos - OAB:16230/O OAB MT, 

Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Paula Küster 

Andriata - OAB:MT 15.998A, Procurador(a) do Municipio de Nova 

Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSALINO ANTONIO DEVENZ, Cpf: 

05585295004, Filiação: Angela Botan Devenz e Gregório Maximiano 

Devenz, data de nascimento: 04/09/1934, brasileiro(a), natural de 

Guaporé-RS, agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de ROSALINO ANTONIO 

DEVENZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal 

tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2530/2009, 3361/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/09/2011

 - Valor Total: R$ 5.665,69 - Valor Atualizado: R$ 5.665,69 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido ROSALINO 

ANTONIO DEVENZ está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

exequente e este juízo não lograram êxito em localizar os requeridos, 

DETERMINO que seja o mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 2997-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alfeo Boscoli Neto, Denise Conceição Zottis 

Boscoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Sartori, Sônia Regina Bettiato 

Sartori, Maria Angélica Bettiato Sartori, Norberto Luiz Sartori (Espolio), 

Juliana Luiza Sartori, Tiago Filipe Sartori, Gustavo José Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Machado - 

OAB:MT 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Kuster Andriata - 

OAB:43663/PR, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente 

para manifestar-se, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75474 Nr: 4029-95.2013.811.0086

 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: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Glaci Hessller Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDA GLACI HESSLLER THEVES, Cpf: 

03202827910, brasileiro(a). 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. .

Sentença: Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão monitória formulada por MM COMÉRCIO DE 

FERRO E AÇO LTDA em face de IDA GLACI HESSLLER THEVES, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e, por 

consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, Capítulo III, do 

Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária a partir do 

vencimento do crédito pelo INPC, e juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar da citação.CONDENO, ainda, a embargante no pagamento 

das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor 

atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% 

(dez por cento).Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente para 

que apresente cálculo da dívida, nos moldes da legislação em vigor, para o 

fim de promover o regular andamento do feito, nos termos acima 

delineados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103044 Nr: 2144-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRIVEL LTDA EPP, Marico Arissava, 

Ivonete Terezinha de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSRIVEL LTDA EPP, CNPJ: 

05026424000149, Inscrição Estadual: 132086140 e atualmente em local 

incerto e não sabido IVONETE TEREZINHA DE MATTOS, Cpf: 

04996979950, Rg: 3.650.140-5, brasileiro(a), casado(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de TRANSRIVEL LTDA EPP, 

MARICO ARISSAVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de fiscal tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 12321/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2016

 - Valor Total: R$ 29.428,89 - Valor Atualizado: R$ 29.428,89 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que os executados Transrivel 

Ltda Epp e Ivonete Terezinha de Mattos estão em local incerto e não 

sabido, bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em 

localizar as partes executadas, DETERMINO que sejam os mesmos citados 

por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em caso de inércia dos 

executado no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como curadora 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111138 Nr: 6619-06.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Santana de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA, Cpf: 

10303669187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de BENEDITO SANTANA DE 

ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal 

tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

464/2013, 1372/2015, 587/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 1.467,36 - Valor Atualizado: R$ 1.467,36 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido BENEDITO 

SANTANA DE ALMEIDA está em local incerto e não sabido, bem como a 

parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar o requerido, 

DETERMINO que seja o mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110671 Nr: 6302-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Antonio Devenz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSALINO ANTONIO DEVENZ, Cpf: 
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05585295004, Filiação: Angela Botan Devenz e Gregório Maximiano 

Devenz, data de nascimento: 04/09/1934, brasileiro(a), natural de 

Guaporé-RS, agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de ROSALINO ANTONIO 

DEVENZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

95/2016, 998/2016, 1394/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 12.052,09 - Valor Atualizado: R$ 12.052,09 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido ROSALINO 

ANTONIO DEVENZ está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

exequente e este juízo não lograram êxito em localizar os requeridos, 

DETERMINO que seja o mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111310 Nr: 6726-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João deAssis Oliveira e Cia LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DEASSIS OLIVEIRA E CIA LTDA - 

ME, CNPJ: 10521074000127. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de JOÃO DEASSIS OLIVEIRA E 

CIA LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

347/2012, 415/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 938,30 - Valor Atualizado: R$ 938,30 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado JOÃO DE 

ASSIS OLIVEIRA E CIA LTDA – ME está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte exequente e este juízo não lograra êxito em localizar a parte 

executada, DETERMINO que o mesmo seja citado por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23625 Nr: 318-97.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSI Brasil Industria e Comercio de E. Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenério Schllosser Heiderscheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT, Elton Spode - OAB:41.843-RS, Maríndia Soares 

Rossato - OAB:66.448-RS, Pedro Flach Junior - OAB:71088/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45045 Nr: 485-07.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Tombini, Edina Aparecida Betiato 

Tombini, Edegar Luis Tombini, Zairo Luiz Tombini, Geni Lazzaretti Tombini, 

Doroteia Gnoatto Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Em relação à expedição de novo termo de penhora do imóvel penhorado à 

fl. 47, entendo que assiste razão ao exequente, isso porque naquele auto 

não possui a indicação da matrícula do bem. Sobre os requisitos do auto 

ou termo de penhora, assim dispõe o artigo 838 do Código de Processo 

Civil: Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que 

conterá:I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;II - 

os nomes do exequente e do executado;III - a descrição dos bens 

penhorados, com as suas características;IV - a nomeação do depositário 

dos bens.Desse modo, uma vez que apresentado nos autos cópia da 

matrícula da Fazenda Bhella, objeto do auto de penhora de fl. 47, 

determino a retificação do auto de penhora de penhora, constando-se os 

requisitos do artigo 838 do Código de Processo Civil, a qual deverá ser 

materializada por termo nos autos, visto que apresentada cópia da 

matricula do imóvel às fls. 295/296, em atenção ao previsto no artigo 845, 

§ 1º, do Diploma Processual Civil. Postergo a apreciação do pedido de 

penhora do imóvel registrado na matrícula nº 3.472 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Diamantino/MT para depois da realização da avaliação dos 

bens já penhorados nos autos, sendo o bem imóvel através de perito 

judicial e os bens móveis por meio de oficial de justiça, conforme decisão 

de fls. 108/109, com o fito de se evitar excesso de penhora. 

Cientifiquem-se as partes sobre o acórdão de fls. 305/314, o qual negou 

provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada, 

mantendo-se a decisão de fls. 218/224 por seus integrais termos. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47910 Nr: 3333-64.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 240 de 375



 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Tombini, Edina Aparecida Betiato 

Tombini, Geni Lazzaretti Tombini, Edgar Luiz Tombini, Dorotea Gnoatto 

Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 É o relato. Decido. Proceda ao desentranhamento dos documentos de fls. 

441/449, eis que se referem aos documentos de fls. 85/89 e 99/102 dos 

autos em apenso, os quais conforme determinação de fls. 218/224 

daqueles autos, os referidos petitórios serão desconsiderados. Defiro o 

desapensamento dos presentes autos do feito de nº 

485-07.2010.811.0086 – Código 45045, eis que o feito já se encontra em 

fase de cumprimento de sentença tão e somente quanto aos honorários 

sucumbenciais. Ante o decurso do prazo para os executados 

apresentarem impugnação à penhora, conforme certidão de fl. 452, defiro 

o levantamento dos valores penhorados às fls. 423/426 em favor do 

exequente, na conta informada às fls. 450/451. Após a liberação dos 

valores, intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado do 

débito, bem como requerer o que lhe for de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51701 Nr: 2726-17.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimigale Turcato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIMIGALE TURCATO, Cpf: 

81406363120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução movida por 

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, CNPJ sob o n. 

26.529.420/0001-53 em desfavor de ADIMIGALI TURCATO, brasileiro, 

solteiro, motorista, devidamente inscrito no CPF nº 814.063.631-20, haja 

vista que os executado na condição de associado da Cooperativa 

exequente emitiu aos 09/07/2010 uma Cédula de Crédito Bancário nº 

B00233055-3 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ocorre que o 

executado parou de pagar o financiamento, o saldo devedor do Executado 

em 10/08/2011 era de R$ 4.656,20 (quatro mil seiscentos e cinquenta e 

seis reais e vinte centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 11.912,54 - Valor 

Atualizado: R$ 11.912,54 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado ADIMIGALE 

TURCATO está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 1907-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73693 Nr: 2212-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairton Ferraboli - ME, Lairton Ferraboli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75577 Nr: 4136-42.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laucidio Aparecido Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAUCIDIO APARECIDO ZAMPIERI, Cpf: 

01302183834, Filiação: Maria Angela Zampieri, brasileiro(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LAUCIDIO APARECIDO ZAMPIERI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3758/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/10/2013

 - Valor Total: R$ 863.036,20 - Valor Atualizado: R$ 863.036,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado Laucidio 

Aparecido Zampieri está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte executada, 

DETERMINO que seja o mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 
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artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a qual deverá ser intimada 

desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas 

de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 893-22.2015.811.0086

 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: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isair Domingos Ambrosio - ME, Isair Domingos 

Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 916-65.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRA PIRES DOS SANTOS, Cpf: 

03788562196, Rg: 1384039-8, Filiação: Dorvina Pires dos Santos e José 

Pereira dos Santos, data de nascimento: 26/07/1983, brasileiro(a), natural 

de Poxoreo-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ALESSANDRA PIRES DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 237/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/01/2015

 - Valor Total: R$ 14.115,40 - Valor Atualizado: R$ 14.115,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a requerida ALESSANDRA 

PIRES DOS SANTOS está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a requerida, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85434 Nr: 2200-11.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estravaganzza Modas Ltda., Thiago Vieira dos 

Santos, Lorena da Silva Santos, Wanderlei Camacho Miguel, Amauri das 

Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTRAVAGANZZA MODAS LTDA., CNPJ: 

08951951000158, atualmente em local incerto e não sabido THIAGO 

VIEIRA DOS SANTOS, Cpf: 70898120144, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido LORENA DA SILVA SANTOS, Cpf: 

00822278103, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

AMAURI DAS FERREIRA DA COSTA, Cpf: 58097830159, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido WANDERLEI CAMACHO MIGUEL, 

Cpf: 45177708187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de 

ESTRAVAGANZZA MODAS LTDA., THIAGO VIEIRA DOS SANTOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20144970/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 21.919,74 - Valor Atualizado: R$ 21.919,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a executada 

ESTRAVAGANZZA MODAS LTDA. está em local incerto e não sabido, 

bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte executada, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 2269-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Ranchão Ltda, MARIA 

CONCEIÇÃO CABANA BORSATTI, Ananias Ferreira da Silva, Junior Cesar 
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Borssatti, ADRIANO AGUIAR JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - PF/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUPERMERCADO RANCHÃO LTDA, CNPJ: 

05664228000128, atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

CONCEIÇÃO CABANA BORSATTI, Cpf: 77344537168, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido JUNIOR CESAR BORSSATTI, Cpf: 

72058153120, Rg: 1261573-0, Filiação: Rosália Karnoski Borssatti e Jaimir 

Borssatti, data de nascimento: 29/10/1982, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SUPERMERCADO RANCHÃO LTDA, MARIA CONCEIÇÃO CABANA 

BORSATTIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 201412871/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/07/2014

 - Valor Total: R$ 36.942,09 - Valor Atualizado: R$ 36.942,09 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a executada MARIA 

CONCEIÇÃO CABANA BORSATTI está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte executada, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos 

termos do artigo 256, inciso I, do CPC.Em caso de inércia da executada, no 

prazo previsto no artigo 16 da Lei nº 8.830/80, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.No que concerne aos 

demais executados, INDEFIRO o pedido de citação por edital, visto que os 

mesmos foram citados, conforme correspondências com aviso de 

recebimento acostadas às fls. 49/50.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91024 Nr: 574-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emidio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Vilela Borges - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 8207-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia Rocha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agm Agroindustrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:OAB/MT 9.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu in albi o prazo da intimação de fl. 87 retro, 

disponibilizada no DJE nº 10588, de 30/09/2019 e publicada no dia 

01/10/2019. Ato contínuo, IMPULSIONO o processo com a finaldiade de 

intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para dar andamento 

ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100306 Nr: 365-17.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metodo Armazens Gerais Ltda. ("Método"), 

Maria Odete de Oliveira Garcia, Nilceia Carniatto Garcia, Hugo Henrique 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104568 Nr: 3036-13.2017.811.0086

 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: Mario Selmo Wieczorek, Iloa Rodrigues Wieczorek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcio Nacional Honda 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se o alvará de liberação dos valores depositados na conta 

informada pelos requerentes à fl. 78.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 74.

Após a liberação, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104718 Nr: 3122-81.2017.811.0086

 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: Mario Selmo Wieczorek, Iloa Rodrigues Wieczorek

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo de ALVARÁ JUDICIAL independente de inventário, 

através do qual os requerentes MARIO SELMO WIECKZOREK e ILOA 

RODRIGUES WIECKZOREK pleiteiam autorização judicial para recebimento 

do valor correspondente ao que a de cujus KEICIANE MARCELLE 

WIECKZOREK teria direito da conta de PIS e FGTS.

 Foram juntados documentos de fls. 10/42.

Às fls. 43/44, indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.
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 Aportou aos autos decisão proferida nos autos de agravo de instrumento 

concedendo efeito suspensivo à decisão que indeferiu os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.

Os requerentes informaram a interposição de agravo de instrumento às 

fls. 48/58.

Às fls. 59/63, acórdão no qual foi dado provimento ao recurso interposto.

 À fl. 64, recebida a inicial.

 Oficio da Caixa Econômica Federal às fls. 66/69.

O Ministério Público manifestou-se à fl. 71 por sua não intervenção no 

feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando a documentação apresentada, a qual demonstra a 

procedência do pedido de Alvará, bem como a desnecessidade da 

abertura de inventário exclusivamente para a partilha desses valores, uma 

vez que a Requerente é única herdeira maior e possui poderes para tanto, 

DEFIRO A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ pretendido em nome de MARIO 

SELMO WIECKZOREK e ILOA RODRIGUES WIECKZOREK.

Ademais, autorizo o levantamento dos valores constantes junto a Caixa 

Econômica Federal na conta vinculada do FGTS e PIS-PASEP em nome de 

KEICIANE MARCELLE WIECKZOREK, com fundamento no artigo 1º, da Lei 

6.858/80.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, art. 487, inciso I do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se os Requerentes para tanto.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111154 Nr: 6634-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdesigio da Silva Victor - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDESIGIO DA SILVA VICTOR - ME, 

CNPJ: 13463102000195. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de VALDESIGIO DA SILVA 

VICTOR - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

832/2013, 1675/2015, 404/2015, 1869/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

 - Valor Total: R$ 2.204,03 - Valor Atualizado: R$ 2.204,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido VALDESIGIO DA 

SILVA VICTOR ME está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

exequente e este juízo não lograram êxito em localizá-lo, DETERMINO que 

seja o mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em 

caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113263 Nr: 422-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter, WALDIRENE T. WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIRENE T. WELTER, CNPJ: 

08073976000104 e atualmente em local incerto e não sabido WALDIRENE 

T. WELTER, Rg: 017.547.819-85 , natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/01/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

VALDIRENE T. WELTER e WALDIRENE T. WELTER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2017201405/24032017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/06/2017

 - Valor Total: R$ 929.527,30 - Valor Atualizado: R$ 929.527,28 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que as executadas VALDIRENE 

T. WELTER e WALDIRENE T. WELTER estão em local incerto e não sabido, 

bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte executada, DETERMINO que seja as mesmas citadas por edital, nos 

termos do artigo 256, inciso I, do CPC.Em caso de inércia das executadas, 

no prazo previsto no artigo 16 da Lei nº 8.830/80, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 27 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

Sentença

Sentença 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
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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. A sociedade 

empresária ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 

representada por seus advogados, impetra Mandado de Segurança em 

face de suposto ato coator perpetrado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM/MT – ADRIANO XAVIER PIVETTA, ambos já qualificados 

nos autos. A impetrante possui uma de suas filiais instaladas neste 

município, a qual teve o seu funcionamento obstado totalmente pela Polícia 

Militar indevidamente, desde o dia 23/03/2020, em virtude da vigência do 

Decreto Municipal n°. 031/2020, editado pela Autoridade Coatora. O 

referido Decreto previu em seu artigo 7° que ficava determinado o 

fechamento de todo e qualquer estabelecimento comercial e de serviços 

no âmbito municipal, desde o dia 23/04/2020 ao dia 05/04/2020. A mesma 

norma ainda excluiu da aplicação do artigo 7° os estabelecimentos 

mencionados em seu artigo 8°, quais sejam, clínicas médicas e 

estabelecimentos hospitalares; clínicas veterinárias em regime de urgência 

e de alimentos veterinários; supermercados, mercados, mercearias, 

açougues, padarias, vedado em qualquer caso, o consumo dentro do 

estabelecimento; farmácias; funerárias; geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica; distribuidores de água e gás; postos de 

combustíveis; laboratórios; serviço de segurança privada; imprensa; que 

produzam alimentos; que transportam cargas vivas e que realizam o 

transporte exclusivo de mercadorias. Alega a sociedade impetrante que 

teria como atividade econômica preponderante a comercialização de 

adubos e fertilizantes, corretivos do solo e defensivos agrícolas, 

medicamentos veterinários e demais insumos para o trato cultural da 

produção de alimentos e cuidados animais. Desta feita, alega que sua 

atividade estaria intrinsecamente ligada à produção de gêneros 

alimentícios, inclusive produção de álcool em gel e que por isso deveria 

ser enquadrada na categoria de atividades essenciais, de modo que o seu 

funcionamento deveria ser permitido, já que adotaria todas as medidas de 

higiene necessárias para prevenção do contágio do COVID-19, entre seus 

funcionários e clientes. Por isso, aduziram que o ato coator violaria seu 

direito líquido e certo, de modo que caberia a tutela através da via do 

mandado de segurança. Assim, requereram a concessão em caráter 

liminar do caráter essencial das atividades desempenhadas pela 

impetrante na cadeia produtiva de alimentos, estendendo ao seu 

estabelecimento a autorização de funcionamento, com as devidas 

restrições sanitárias e, no mérito, a confirmação da medida. Juntou 

documentos indicados nos IDs 30618632, 30618634, 30618635, 

30618637, 30618638, 30618640, 30619292, 30619293, 30625180, 

30625182 e 30625183. No ID 30667475 foi proferido despacho 

determinando abertura de vistas ao Ministério Público. Ato contínuo, o 

Parquet apresentou parecer no ID 30706296, indicando que a imputada 

Autoridade Coatora não teria agido com arbitrariedade ou abuso de poder, 

bem como não teria havido violação à direito e líquido e certo da 

impetrante, de maneira que postulou pela denegação da segurança. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. 

Considerando que o presente mandamus foi impetrado em 24/03/2020, em 

virtude da entrada em vigor do Decreto Municipal n°. 031/2020 em 

23/03/2020, consigno que na presente data, 26/03/2020, o Estado de Mato 

Grosso editou o Decreto Estadual n°. 425/2020, o qual entra em vigor 

neste dia. A citada norma estadual traz em seu artigo 4° que fica permitido 

o funcionamento das seguintes atividades: “I - supermercadistas de 

pequeno, médio e grande porte, atacadista e pequeno varejo alimentício; II 

- padarias, para retirada de produtos no local ou na modalidade delivery; III 

- restaurantes, cafés e congêneres localizados em áreas urbanas, para 

retirada no local ou na modalidade delivery; IV - lojas de conveniência, 

bares e distribuidoras de bebidas, para retirada no local ou na modalidade 

delivery; V - açougues e peixarias, para retirada no local ou na modalidade 

delivery; VI - distribuidoras de gás de cozinha, para retirada no local ou na 

modalidade delivery; VII - agências bancárias e loterias, utilizando o 

protocolo de segurança visando evitar a aglomeração de pessoas na área 

interna e externa do estabelecimento; VIII - hospitais, clínicas e serviços 

de assistência à saúde humana e de animais; IX - assistência social e 

atendimento à população em estado de vulnerabilidade; X - farmácias e 

drogarias; XI - comércio de alimentos e medicamentos destinados a 

animais; XII - atividades de segurança pública e privada, incluídas a 

vigilância, a guarda e a custódia de presos; XIII - estabelecimentos que 

comercializam peças automotivas, materiais elétricos e de construção, 

preferencialmente atendendo delivery, observados os casos 

emergências; XIV - produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis e de derivados, inclusive postos de combustíveis; XV - 

prestadores de serviços de manutenção de elevador, ar condicionado, 

rede elétrica e abastecimento de água; XVI - oficinas mecânicas; XVII - 

Restaurantes e congêneres localizados em rodovias estaduais; XVIII - 

transporte e circulação de mercadorias e insumos para as atividades 

listadas nos artigos 2º e 3º; XIX - telecomunicação e internet; XX - serviço 

de “call center”; XXI - captação, tratamento e distribuição de água; XXII - 

captação e tratamento de esgoto e de lixo; XXIII - geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica e de gás; XXIV - iluminação pública; XXV - 

serviços postais; XXVI - controle e fiscalização de tráfego; XXVII - 

serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 

dados “data Center” para suporte de outras atividades previstas neste 

Decreto; XXVIII - indústrias; XXIX - serviços agropecuários; XXX - 

transporte de numerário; XXXI - serviços de imprensa e as atividades a 

eles relacionados, por todos os meios de comunicação e de divulgação 

disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os 

jornais, as revistas, dentre outros; XXXII - monitoramento de construções 

e de barragens que possam acarretar risco à segurança; XXXIII - mercado 

de capitais e de seguros; XXXIV - atividades e serviços agropecuários e 

veterinários e de cuidados com animais em cativeiro; XXXV - atividades 

médico-periciais; XXXVI - serviços de manutenção, de reparos ou de 

consertos de veículos, de pneumáticos, de elevadores e de outros 

equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem 

como à produção, à industrialização e ao transporte de alimentos e de 

produtos de higiene; XXXVII - produção, distribuição e comercialização de 

equipamentos, de peças e de acessórios para refrigeração, como os 

serviços de manutenção de refrigeração; XXXVIII - serviços funerários; 

XXXIX - concessionária de veículos; LX - shopping centers, lojas de 

departamento, galerias e congêneres; LXI - atividades acessórias, de 

suporte e de disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva 

relacionadas às atividades e aos serviços de que tratam os incisos do art. 

3º e 4º; LXII - outros estabelecimentos comerciais, garantidas as normas 

de segurança, prevenção e combate ao coronavírus.” Portanto, como se 

pode observar, o Decreto Estadual 425/2020 preconizou a possibilidade 

de funcionamento dos estabelecimentos de forma bastante ampla, de 

modo que, ainda que a atividade da sociedade impetrante não seja 

reconhecida como atividade essencial, pode ser enquadrada na hipótese 

do inciso LXII, que prevê o funcionamento de “outros estabelecimentos 

comerciais, garantidas as normas de segurança, prevenção e combate ao 

coronavírus.” Ademais, cabe trazer a colação a redação do artigo 13, do 

mesmo Decreto Estadual, a qual transcrevo abaixo, in verbis: “Art. 13 As 

normas dispostas neste decreto vinculam os municípios, que somente 

podem adotar medidas não farmacológicas mais restritivas mediante 

fundamentação técnico-científica que justifique a providência no âmbito 

local.” Portanto, as disposições contidas no Decreto Estadual deverão ser 

adotadas também em âmbito municipal, sendo que se desejarem realizar 

outras restrições, deverão apresentar justificativa para a referida 

providência em âmbito local. Por isso, entendo que o mandamus em apreço 

perdeu o seu objeto e, consequentemente, também não há que se falar em 

interesse processual, ocasionando a perda de uma das condições da 

ação. Sem rodeios, consigno que a presente demanda deve ser extinta 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do 

Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual. O artigo 

17 do Código de Processo Civil estabelece que para postular em juízo, é 

necessário ter interesse e legitimidade. Desta feita, a doutrina ainda se 

divide ao dispor a respeito da categoria em que os elementos interesse e 

legitimidade se enquadram atualmente, se no ramo das condições da ação 

ou, no ramo dos pressupostos processuais. No entanto, filio-me à 

corrente que entende que o interesse e a legitimidade ainda são as 

condições da ação e, portanto, devem ser analisadas como matérias 

preliminares ao conhecimento do mérito, vez que operam no plano da 

eficácia da relação processual, importando no cotejo do direito de ação 

concretamente exercido com a viabilidade abstrata da pretensão de direito 

material. Nesta seara, para que se possa falar em existência de interesse 

de agir, é imprescindível que se comprove no caso concreto o binômio 

necessidade e adequação. Nas palavras do ilustre doutrinador Humberto 

Theodoro Junior: “O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao 

interesse substancial.”[1] Portanto, deve se traduzir na necessidade de se 

utilizar o processo para satisfazer a pretensão de direito material 
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deduzida, bem como na adequação da via eleita, diante do conflito 

submetido a apreciação. A presença da necessidade e da adequação é 

cumulativa e essencial para que seja oportunizada à parte a obtenção de 

uma sentença de mérito. Nesse sentido, trago a colação o julgado abaixo: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

DE IODOTERAPIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. A perda do interesse processual de forma superveniente ao 

ajuizamento da ação acarreta a extinção do feito, sem resolução de 

mérito, forte no art. 485, VI, do CPC/15. No caso, a autora após o 

ajuizamento da ação informa que já realizou as sessões de iodoterapia. 

Apelação do Município provida. Prejudicada a apelação do Estado do Rio 

Grande do Sul. (Apelação Cível Nº 70074861642, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 13/09/2017) Logo, tendo o presente writ perdido o seu objeto, 

não é possível a concessão de medida liminar, posto que já não há 

necessidade da medida judicial para assegurar direitos supostamente 

violados da impetrante. Ante todo o exposto, em virtude da manifesta 

ausência de uma das condições da ação, consubstanciada no interesse 

de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o PROCESSO sem 

resolução de mérito, consoante artigo 485, incisos I e VI, do Código 

Processual Civil. Isento de custas. Sem honorários, a teor do disposto no 

art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra a secretaria o contido no artigo 13 da Lei nº 

12.016, de 2009. Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito [1] THEODORO JUNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Vol. I. 57. Ed. rev., atual., e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 163.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Advogado(s) Polo Passivo:
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo n. 

1000923-69.2017.8.11.0086 Reclamante: Samuel do Espírito Santo 

Reclamada: Claro S.A. Vistos, etc. De proêmio, no que concerne aos 

Embargos de Declaração sob id. n. 15736120, 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
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PROCESSO n. 1000642-11.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:FABIO JUNIOR 

DE SOUZA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS KENJI 

TANAKA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 12/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

. 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001644-50.2019.8.11.0086 Reclamante: PAULO CESAR MANOEL 

PEREIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, cumpre afastar o 

instituto da revelia no caso em tela, uma vez que a empresa Demandada 

se fez representar por preposto na audiência de conciliação (Id. 

22595284). Ressalto que nos Juizados Especiais o instituto da revelia 

somente é reconhecido quando a parte Reclamada deixa de comparecer 

em audiência, e a confissão ficta se aplica diante da inércia quanto a 

apresentação da peça de defesa, nos termos do art. 20 da Lei 9099/95. 

Portanto, apesar de a Reclamada ter apresentado contestação 

intempestiva, não implica, por si só, na procedência da ação, uma vez que 

a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos 

documentos acostados no processo, para formação do juízo de 

convicção. Ademais, em que pese a apresentação inoportuna da peça 

contestatória, o Código de Processo Civil, no artigo 349, dispõe que “ao 

réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do 

autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os 

atos processuais indispensáveis a essa produção.”. A parte Reclamada 

arguiu preliminarmente a prescrição reparatória, contudo, opino pela sua 

rejeição, uma vez que não assiste razão à Demandada, pois no presente 

caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Do mesmo modo, não deve prosperar a 

preliminar de incompetência territorial, também arguida pela Reclamada, 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, pois apesar deste juízo entender que a sua apresentação 

seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal, 

decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado 

abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. 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, inciso I do CPC. Pois bem. Pleiteia o Reclamante a 
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declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, em 

razão das inserções do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovidas pela Reclamada, por débitos nos valores de R$ 46,20 

(quarenta e seis reais e vinte centavos), R$ 30,10 (trinta reais e dez 

centavos), ambos disponibilizados em 10/11/2015 e em 28/06/2015 e R$ 

3.175,25 (três mil cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

anotado em 06/01/2018, ao argumento de que desconhece os referidos 

débitos e não possui qualquer relação jurídica com a empresa Demandada. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A Reclamada, em sua defesa, sustenta que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante é titular de uma Unidade 

Consumidora cadastrada sob o nº 369157-3, situada na cidade de Várzea 

Grande-MT, da qual consta débitos em aberto, sendo devida a inscrição 

dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido 

contraposto, pugnando pela improcedência da ação, além da condenação 

do Requerente ao pagamento dos débitos pendentes e nas penas de 

litigância de má-fé. Analisado o processo e documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou as inscrições 

do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do que 

disciplina o artigo 373, II do CPC. Impende salientar que a Demandada não 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida por ele, devem os débitos discutidos nos autos 

serem declarados inexistentes. Ainda, entendo que merece procedência o 

pedido de condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito não 

comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). (grifei) APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. Negativa de 

contratação e de existência de débito. Caso em que a parte autora nega a 

existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, 

razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção 

ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e da origem do 

débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável 

exigir-se da parte autora prova negativa. Não tendo a parte demandada se 

desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração 

de inexistência do débito e a determinação de cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais 

deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que 

se presta. compensação do abalo e atenuação do sofrimento sem 

representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O 

valor fixado (R$ 10.000,00) está acima do parâmetro adotado por esta 

Câmara em casos análogos, comportando minoração para R$ 8.000,00. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082895947, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em: 13-11-2019) (TJ-RS - AC: 70082895947 RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 13/11/2019, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: 14/11/2019) (grifei) O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A restrição indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Também há de ser 

considerado, para fins de fixação do montante reparatório, o fato que 

transcorreram aproximadamente 04 anos entre a data da primeira 

negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia do Reclamante em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o 

valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. De outra banda, no que tange ao pleito contraposto 

apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da 

ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o Demandante, 

e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também pleiteado 

pela Reclamada, igualmente não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato discutido 

nos autos, relativo a Unidade Consumidora nº 369157-3; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos presentes 

autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); CONFIRMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR, CONCEDIDO NO 

ID. 21936781, BEM COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MERI TEREZINHA SECCHI (REQUERENTE)

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 S E N T E N Ç A Processo nº 

1002694-14.2019.8.11.0086 Reclamante: MERI TEREZINHA SECCHI 

Reclamada: VIVO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARMENTE A Reclamada arguiu, 

preliminarmente, a incompetência do juízo face a necessidade de perícia 
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técnica para constatar a eventual ausência de sinal alegada pela Autora. 

Contudo, rejeito a preliminar aventada, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, e 

assim o faço com sustentação no artigo 5º da Lei 9.099/95. Superada a 

análise preliminar, passo à apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I do CPC. A Autora informa que é cliente da Reclamada há 

um longo tempo, utilizando os serviços de telefonia móvel disponibilizados 

por esta. Esclarece que nos últimos 05 (cinco) meses não conseguiu 

realizar ligações, atribuindo má qualidade nos serviços prestados pela Ré. 

Sustenta que tentou, por várias vezes, solucionar os problemas junto aos 

canais de atendimento ao cliente, indicando números de protocolos dos 

contatos, bem como registrou a Reclamação junto ao Procon local, 

contudo, os impasses não foram solucionados. Por fim, requer a 

restituição dos valores pagos nos últimos 07 (sete) meses, bem como a 

condenação da Requerida por danos morais. A Reclamada, por sua vez, 

alega que a linha telefônica da Reclamante se encontra ativa para realizar 

e receber ligações, e que não houve qualquer oscilação de sinal na região 

utilizada pela Demandante que impedisse a utilização normal dos serviços 

oferecidos pela empresa. Aduz, ainda, que a consumidora não comprovou 

nos autos a impossibilidade de realizar ou receber chamadas, tampouco 

que houve interrupção indevida dos serviços. Sustenta, ainda, que a 

Autora utilizou dos serviços prestados, apresentando, para tanto, o 

relatório de chamadas. Assim, inexistindo conduta ilícita, requer a 

improcedência da ação. Apesar de tratar-se a presente ação de relação 

de consumo – consistente em prestação de serviço de telefonia – a 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Isto 

porque, não se pode confundir a inversão do ônus da prova, deferida em 

casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela 

parte autora de consignar, ao menos, indícios de suas alegações. 

Ademais, nos documentos colacionados pela defesa, a Ré demonstra que 

a Autora utilizou os serviços no período reclamado; assim, verifica-se que 

a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor 

do disposto no art. 373, II do CPC. Em demandas em que se busca 

indenização por danos materiais e morais em virtude dos fatos alegados 

na inicial, não se admite a presunção da efetivação da situação de 

prejuízo e constrangedora. É imprescindível que se traga prova cabal do 

fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os 

documentos necessários a amparar o direito invocado. Desta feita, 

vislumbra-se que em sua peça inaugural a Autora sequer indicou os dias 

em que ficou impossibilitada de utilizar os serviços da Demandada, ou, 

ainda, por quanto tempo perdurou a falha, assim, as alegações constantes 

da petição inicial não são suficientes para o deferimento dos pleitos 

iniciais. Pelas regras do direito consumerista, a parte Autora está 

dispensada de provar dolo ou culpa do agente, bastando somente provar 

o fato constitutivo do seu direito. Porém, no caso em tela, a consumidora 

também não indicou quais os fatos que teriam efetivamente ocasionado 

lesão ao patrimonio e à sua honra subjetiva, limitando-se a aduzir a 

ocorrência de dano material e moral de forma genérica, unicamente pela 

falha de prestação de serviços de telefonia móvel. A propósito, ainda que 

restasse caracterizado o descumprimento contratual, tal situação não é 

capaz de sair da esfera do aborrecimento cotidiano para ser alçado ao 

patamar de “dano moral”. Dano moral é a dor subjetiva, que ultrapassa a 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. Corroborando, RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS.DANOS MORAIS 

AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. Relatou o autor que a 

ré bloqueou o serviço de telefonia fixa contratado. Narrou que tentou 

resolver o problema na via administrativa, sem êxito. Impunha-se à ré, a 

teor do art. 373, II, do CPC, e art. 14, §3º, do CDC, provar a regularidade do 

serviço, ônus do qual não se desincumbiu. Devido, assim, o 

restabelecimento do serviço indevidamente suspenso e a desconstituição 

das cobranças referentes ao período em que o serviço não foi prestado. 

Os danos morais orais não estão demonstrados. A suspensão do serviço, 

por si só, não indica danos aos direitos de personalidade. Necessária 

prova concreta de danos. Nesse sentido, inclusive, o enunciado das 

Turmas Recursaiseunidas: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA NO TOCANTE À CONCESSÃO DE 

DANOS MORAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONIA. NECESSIDADE DO EXAME DO CASO CONCRETO 

PARA AVALIAR A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTENCIA DE 

DANO IN RE IPSA. IMPRESCINDÍVEL AVALIAÇÃO DE PROVA. O atual 

entendimento das Turmas Recursais no tocante à descontinuidade do 

serviço de telefonia é de que, muito embora seja este considerado 

essencial, não há dano moral in re ipsa pela falha na prestação de 

serviço. Há dano moral na suspensão do serviço de telefonia quando 

existe prova de fatos suficientemente relevantes, que revelam, por sua 

gravidade, efetivo abalo aos direitos de personalidade. A análise do caso 

concreto, com todas suas nuances e peculiaridades é que ditará eventual 

configuração de dano moral indenizável. Inexiste, portanto, dano moral in 

re ipsa. Assim, deve ser conhecido o incidente, com uniformização, 

editando-se o seguinte enunciado: "A SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO OU 

CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO É MOTIVO 

SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE 

IPSA), DEPENDENDO O RECONHECIMENTO DO ABALO INDENIZÁVEL DE 

ANÁLISE DA PROVA". DIVERGÊNCIA CONHECIDA, COM EDIÇÃO DE 

ENUNCIADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DE Nº 

71005657119 Turmas Recursais Cíveis Reunida, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/04/2016) 

RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso CívelN 71006698773, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017). grifei. EMENTA RECURSO 

INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NO SINAL DE 

TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – MERO DISSABOR – 

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO.O serviço de telefonia, na forma contratada deve 

ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser 

detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito 

ensejador da indenização por danos morais. A interrupção dos serviços 

não superior a vinte e quatro horas, comprovado por laudo técnico, 

embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a 

responsabilização por danos morais, quando ausente à prova dos 

supostos danos. Sentença mantida.Recurso desprovido. ( Processo nº 

1001167-50.2017.8.11.0004 LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, 

Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018). Assim, somente o 

dano capaz de romper o equilíbrio psicológico da Reclamante seria capaz 

de gerar o direito à indenização por dano moral, bem como a efetiva 

comprovação dos prejuízos sofridos conclamaria a condenação da Ré por 

danos materiais, e, por tais razões não comprovadas a improcedência da 

presente demanda é medida que se impõe. 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. ENVIE 

CÓPIA DOS AUTOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVIDÊNCIAS, 

JÁ QUE HÁ DIVERSAS RECLAMAÇÕES DE FALTA DE SINAL DA VIVO. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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 nº 

1001753-64.2019.8.11.0086 Reclamante: FRANCISMAR ARAUJO DA 

SILVA Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Reclamada: 
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ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Preliminarmente, a primeira Reclamada consigna a ocorrência do instituto 

da coisa julgada, relativa ao processo nº 1001013-77.2017.8.11.0086, 

tramitado neste juízo, o qual afirma que há a identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, em relação à demanda em análise. Ressalta, ainda, que 

o aludido processo já foi sentenciado, oportunidade em que fora 

reconhecida a ilegitimidade passiva do banco Réu, estando a demanda, 

inclusive, transitada em julgado. Assim, pleiteia pela extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Todavia, em detida análise aos autos nº 

1001013-77.2017.8.11.0086, verifica-se que, embora exista a identidade 

de partes na demanda, a causa de pedir e o pedido daquele residem 

unicamente na inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. No caso em apreciação, o Autor busca, além da responsabilidade 

da anotação dos seus dados nos órgãos protetivos, fato este que ele 

atribui à segunda Requerida, a responsabilização pela indevida utilização 

dos seus dados em transações por cartão de crédito, em tese, emitido 

pelo banco, qual gerou dívidas em seu nome. Assim, diante do exame dos 

fatos, rejeito a preliminar de coisa julgada, arguida pelo primeiro Requerido, 

pelos fundamentos amplamente delineados. Afasto, igualmente, a 

preliminar de ilegitimidade passiva, também arguida pelo primeiro 

Demandado, tendo em vista que a causa de pedir do Autor não se limita à 

apreciação da ocorrência da inscrição do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, mas também ao fato da utilização de seus dados 

pessoais nas operações de cartão de crédito, em tese, autorizadas pelo 

banco corréu. Ainda, da apreciação do bojo probatório, vislumbra-se que 

o débito discutido é oriundo de inscrição efetivada pela Segunda 

Reclamada, porém, atinente a suposto contrato firmado com o Primeiro 

Reclamado, que cedeu os direitos de crédito à Segunda, devendo, assim, 

os fornecedores de serviços responderem solidariamente pelos danos 

causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de 

serviço. A segunda Requerida, por sua vez, também arguiu a preliminar de 

ilegitimidade passiva, contudo, afasto os argumentos dispendidos, pois de 

acordo com o extrato do SPC juntado no Id. 22219684, foi a própria 

Demandada quem inscreveu o nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por derradeiro, a segunda Reclamada levanta o 

pedido de inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante. No entanto, rejeito a 

preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial(...). (TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018). 

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 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o 

Reclamante a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais em razão da utilização dos seus dados nas operações de 

cartão de crédito emitido pelo Primeiro Requerido, quais acarretaram 

dívidas, originando, assim, a inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por dívida no valor de R$ 7.162,42 (sete mil centos e sessenta e 

dois reais e quarenta e dois centavos), com data de inclusão em 

22/09/2017, promovida pela segunda Reclamada, através da cessão de 

créditos entre as empresas Demandadas, ao argumento de que 

desconhece o referido débito. O primeiro Promovido sustenta que 

desconhece os fatos apontados pelo Autor, uma vez que jamais praticou 

qualquer ato que pudesse causar danos de qualquer espécie. Sustenta 

que não tem condições de prestar esclarecimentos aos fatos, tendo em 

vista que não há nos autos suporte probatório que justifica a sua posição 

no processo. A segunda Demandada, por seu turno, assevera que a 

cobrança é referente à cessão de crédito de contrato anteriormente 

firmado pelo Autor e o Banco Bradesco Cartões S/A, primeiro Demandado, 

o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados daquele nos 

cadastros de proteção ao crédito, em virtude do não pagamento dos 

débitos. Juntou, na ocasião, as faturas do cartão de crédito no nome do 

Promovente, bem como o Termo de Cessão firmado entre as Requeridas. 

Pois bem. A presente relação é de consumo, e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 

que os Reclamados não se desincumbiram do ônus probatório que lhes 

competiam, de comprovarem a origem do débito que ensejou a inscrição 

do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do que 

disciplina o artigo 373, II do CPC. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida por ele, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Ainda, imperioso salientar que, em que pese o 

primeiro Reclamado alegar que desconhece os fatos declinados na inicial, 

seus argumentos restaram rechaçados quando da apresentação das 

provas produzidas pelo Autor, consoante se infere nos Id’s. 22219673, 

22219675 e 22219677, os quais sequer foram impugnados pelo 

Demandado, bem como da ocorrência da cessão de créditos realizada 

entre os Réus, demostrada nos documentos trazidos na defesa da 

segunda Requerida. Os Promovidos, em suas justificações, não trouxeram 

substratos mínimos dos seus argumentos, ficando apenas no campo das 

afirmações, sem bases sólidas. Ao mesmo tempo, merece procedência o 

pedido de condenação dos Reclamados por danos morais, porquanto 

restou comprovada a falha na prestação de serviço ao utilizar os dados 

pessoais do Autor em transações comerciais que não contratou, bem 

como por inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

não comprovado. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLENCIA. NEGATIVAÇÃO NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CREDITO. REFINANCIAMENTO DO DEBITO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

LEGITIMIDADE DO CEDENTE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA. SOLIDARIEDADE ENTRE A CEDENTE E A CESSIONARIA. 

DESISTENCIA DE UM DOS RÉUS. FACULDADE DO AUTOR. DANO MORAL. 

1- Pela manutenção indevida, respondem tanto a Empresa Recovery, 

quanto o Ponto Frio integrantes da mesma cadeia de consumo. 2- A 

solidariedade entre a cessionária e a cedente se dá não só pelo risco do 

empreendimento, como também, em razão do que dispõem o parágrafo 

único do art. 7º e art. 25 § 1º, ambos do C.D.C. 3- Inexiste óbice à 

desistência da ação formulada em face da Empresa Recovery, 

cessionária do crédito. 4- A inscrição nos cadastros de proteção ao 

crédito, num primeiro momento foi legitima pelo inadimplemento do contrato 

constituindo-se em exercício regular do direito. 5- O acordo de 

parcelamento do débito firmado entre as partes implica novação de divida 

e o consumidor não pode mais ser considerado inadimplente. 6- A 

manutenção da negativação nos órgãos restritivos de crédito é ato 

abusivo e gera o dever de indenizar. 7- Falha na prestação de serviço. 8- 

Os prejuízos advindos da manutenção indevida nos cadastros de 

proteção ao crédito não necessitam de comprovação, o dano moral 

afigura-se in re ipsa. 9- Precedentes desta egrégia Corte e do STJ. 10- 

Dano moral configurado. 11- Quantia fixada a título de indenização é 

compatível e atende ao aspecto punitivo educativo da indenização. 

12Manutenção do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

13- Recurso conhecido. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 

00064763220088190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 5 VARA 

CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de 

Julgamento: 20/10/2010, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/11/2010) grifei. Portanto, para que a responsabilidade fique 

caracterizada, bem como o dever de indenizar, devem ser observados 

como pressupostos básicos elementos fundamentais, quais sejam: a 

culpa, nos casos que assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo 

intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a 

reparação; o dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à honra da 
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vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento 

censurável do agente. Não se afasta também as hipóteses em que a 

própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o dano 

independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício de 

atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Resta patente nos autos que a 

má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não 

deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de 

impor a responsabilidade das empresas e o dever destas em indenizarem 

os danos causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante reparatório 

deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor dos Requeridos. No 

que se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento 

acima consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o 

seu arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente 

o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, no caso, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Pelo valor do crédito 

inscrito e a dificuldade do homem comum de dispor desse dinheiro para 

reaver seu crédito, utilizo tal metodologia para arbitrar tal dano. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato de cartão de crédito nº 00064318873-5 e ao 

contrato nº 13387871, que originou a negativação em comento, ambos 

discutido nos autos; 2 - DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos 

dos contratos discutidos nos presentes autos; 3 - CONDENAR os 

Reclamados, solidariamente, a indenizarem o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). CONFIRMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONCEDIDO NO 

ID. 22801994, BEM COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

8010272-45.2015.811.0086 Requerente: Manoel Benedito da Silva Neto 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id. n. 20824639 por Telefônica 

Brasil S.A., sob o argumento de que a sentença constante na id. n. 

18439730, padeceria do vício da omissão. Pois bem. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. 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 o 

decisum foi devidamente fundamentado quanto ao cabimento de 

indenização por danos morais, tendo feito constar expressamente 

tratar-se de dano in re ipsa descabendo falar em omissão nesse ponto. 

“Ex positis”, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do 

Código de Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de 

Embargos de Declaração interposto no evento n. 34 mantendo inalterada a 

sentença tal como concebida. “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 20824639, mantendo inalterada a r. 

sentença sob id. 18439730 tal como concebida. Outrossim, diante das 

razões lançadas na sentença e na presente, revela-se como 

manifestamente protelatório os Embargos de Declaração interpostos por 

Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a determinação do 

pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) pela Embargante ao 

Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Herculano Rodrigues Prata, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 18188105 padeceria do vício da omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que o Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, 

ainda, que o decisum foi claro com relação a desnecessidade de 

produção de outras provas, inclusive por ter refutado a necessidade de 

perícia grafotécnica ante a semelhança das assinaturas da Embargante 

nos documentos apresentados. Em linhas outras, as provas trazidas 

foram devidamente analisadas e valoradas, descabendo falar em omissão. 

Portanto, observa-se claramente que a intenção do Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo, os Embargos Declaratórios não se 

prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir 

o que já foi decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que 

deve ser feito pela via recursal adequada. Assim, inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração interposto sob id. n. 20661573, mantendo 

inalterada a r. sentença sob id. 18188105 tal como concebida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000879-16.2018.8.11.0086 Reclamante: Ana Flávia Garcia do Nascimento 

Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id n. 18977518 por Ana Flávia 

Garcia do Nascimento, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 17788353 padeceria do vício da omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, 

ainda, que o decisum foi claro com relação a desnecessidade de 

produção de outras provas, inclusive por ter refutado a necessidade de 

perícia grafotécnica ante a semelhança das assinaturas da Embargante 

nos documentos apresentados. Em linhas outras, as provas trazidas 

foram devidamente analisadas e valoradas, descabendo falar em omissão. 

Portanto, observa-se claramente que a intenção da Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo, os Embargos Declaratórios não se 

prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir 

o que já foi decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que 

deve ser feito pela via recursal adequada. Assim, inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 
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omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração interposto sob id. n. 18977518, mantendo 

inalterada a r. sentença sob id. 17788353 tal como concebida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA PAIVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001447-32.2018.8.11.0086 Reclamante: Camila Cristina Paiva e Silva 

Reclamada: Banco Santander Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso 

de Embargos de Declaração interposto sob id n. 18978157 por Camila 

Cristina Paiva e Silva, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 17781237 padeceria do vício da omissão. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, 

ainda, que o decisum foi claro com relação a desnecessidade de 

produção de outras provas, bem como que as apresentadas foram 

devidamente analisadas e valoradas, descabendo falar em omissão. 

Portanto, observa-se claramente que a intenção da Embargante é a 

reapreciação da matéria, contudo, os Embargos Declaratórios não se 

prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir 

o que já foi decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que 

deve ser feito pela via recursal adequada. Assim, inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração interposto sob id. n. 18978157, mantendo 

inalterada a r. sentença sob id. 17781237 tal como concebida. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001102-03.2017.8.11.0086 Reclamante: Cleirisvania de Souza Martins 

Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 
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Embargos de Declaração interposto sob id n. 18830526 por Cleirisvania de 

Souza Martins, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id 

n. 17791838 padeceria do vício da omissão. Os Embargos Declaratórios 

não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição 

vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, 

ainda, que o decisum foi devidamente fundamentado quanto a inexistência 

de danos morais, descabendo falar em omissão nesse ponto. Portanto, 

observa-se claramente que a intenção da Embargante é a reapreciação da 

matéria, contudo, os Embargos Declaratórios não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Assim, inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto 

Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade dessa espécie 

de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou 

no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento 

dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 18830526, mantendo inalterada a r. 

sentença sob id. 17791838 tal como concebida. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001033-34.2018.8.11.0086 Reclamante: José Ferreira Reclamada: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 18978563 por José Ferreira, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 17799218 

padeceria do vício da omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constituem 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença dos 

pressupostos legais de cabimento. Infere-se que o Embargante, por 

discordar da fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o 

artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Releva notar, ainda, que o decisum foi claro com relação a 

desnecessidade de produção de outras provas, frisando inclusive que os 

documentos apresentados não foram impugnados, o que autor fez 

somente depois de proferida a sentença. Portanto, observa-se claramente 

que a intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo, os 

Embargos Declaratórios não se prestam a tal finalidade, uma vez que não 

é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio 

do recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Assim, inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, 

obscuridade ou erro material, não há como prosperar o alegado. Sobre a 

admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro Júnior afirma: “O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, 

nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, 

decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No 

caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, 

eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do 

julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam a 
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reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” 

("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 

587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO 

DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser 

rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para 

reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de 

refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente 

fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece 

ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da 

Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta 

violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via 

recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição 

Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal 

de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 

27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interposto sob id. 

n. 18978563, mantendo inalterada a r. sentença sob id. 17799218 tal como 

concebida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001118-20.2018.811.0086 Requerente: Antonio Batista Vieira dos Santos 

Requerido: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto em id. n. 18977025 por Antonio Batista 

Vieira dos Santos, sob o argumento de que a sentença prolatada à id. n. 

18188990 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 à alegada omissão, razão assiste ao 

Embargante, visto que houve prolação de sentença extintiva do feito ante 

a sua ausência em audiência com condenação em custas, quando, em 

verdade, o Embargante havia requerido a desistência do feito antes de 

realizada a sessão de conciliação, consoante petição vista à id. n. 

17936891. Com efeito, a sentença fora proferida sem a devida atenção ao 

petitório da parte Embargante, 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. 

18977025, para anular a sentença proferida sob id. n. 18188990, ante o 

pedido de desistência da ação formulado pelo Embargante. Outrossim, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o 

pedido de desistência desta ação (id. n. 17936891) e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e condenação a verba honorária nesta fase em observância 

ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1001117-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001117-35.2018.811.0086 Requerente: Antonio Batista Vieira dos Santos 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto em id. n. 18977034 por Antonio Batista 

Vieira dos Santos, sob o argumento de que a sentença prolatada à id. n. 

18189192 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 à alegada omissão, razão assiste ao 

Embargante, visto que houve prolação de sentença extintiva do feito ante 

a sua ausência em audiência com condenação em custas, quando, em 

verdade, o Embargante havia requerido a desistência do feito antes de 

realizada a sessão de conciliação, consoante petição vista à id. n. 

17936525. Com efeito, a sentença fora proferida sem a devida atenção ao 

petitório da parte Embargante, 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. 

18189192, para anular a sentença proferida sob id. n. 17053564, ante o 

pedido de desistência da ação formulado pelo Embargante. Outrossim, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o 

pedido de desistência desta ação (id. n. 17936525) e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e condenação a verba honorária nesta fase em observância 

ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1001922-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001922-85.2018.811.0086 Requerente: Adilson da Costa Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto em id. n. 18976659 por Adilson da Costa, sob o 

argumento de que a sentença prolatada à id. n. 18256656 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 à 

alegada omissão, razão assiste ao Embargante, visto que houve prolação 

de sentença extintiva do feito ante a sua ausência em audiência com 

condenação em custas, quando, em verdade, o Embargante havia 

requerido a desistência do feito antes de realizada a sessão de 
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conciliação, consoante petição vista à id. n. 18179827. Com efeito, a 

sentença fora proferida sem a devida atenção ao petitório da parte 

Embargante, 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. 18976659, para 

anular a sentença proferida sob id. n. 18256656, ante o pedido de 

desistência da ação formulado pelo Embargante. Outrossim, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência desta ação (id. n. 18179827) e, em consequência, extinguindo 

o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1001115-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON LEITE DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001115-65.2018.811.0086 Requerente: Ronivon Leite dos Passos 

Requerido: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto em id. n. 18764973 por Ronivon Leite dos Passos, 

sob o argumento de que a sentença prolatada à id. n. 18189195 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 à 

alegada omissão, razão assiste ao Embargante, visto que houve prolação 

de sentença extintiva do feito ante a sua ausência em audiência com 

condenação em custas, quando, em verdade, o Embargante havia 

requerido a desistência do feito antes de realizada a sessão de 

conciliação, consoante petição vista à id. n. 17936501. Com efeito, a 

sentença fora proferida sem a devida atenção ao petitório da parte 

Embargante, 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. 18764973, para 

anular a sentença proferida sob id. n. 18189195, ante o pedido de 

desistência da ação formulado pelo Embargante. Outrossim, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência desta ação (id. n. 17936501) e, em consequência, extinguindo 

o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1001146-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANCIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1001146-85.2018.811.0086 Requerente: Janciel da Silva Requerido: Banco 

Bradesco Cartões S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto em id. n. 18764689 por Janciel da Silva, sob o 

argumento de que a sentença prolatada à id. n. 18188955 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 à 

alegada omissão, razão assiste ao Embargante, visto que houve prolação 

de sentença extintiva do feito ante a sua ausência em audiência com 

condenação em custas, quando, em verdade, o Embargante havia 

requerido a desistência do feito antes de realizada a sessão de 

conciliação, consoante petição vista à id. n. 18011850. Com efeito, a 

sentença fora proferida sem a devida atenção ao petitório da parte 

Embargante, 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. 18764689, para 

anular a sentença proferida sob id. n. 18188955, ante o pedido de 

desistência da ação formulado pelo Embargante. Outrossim, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência desta ação (id. n. 18011850) e, em consequência, extinguindo 

o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1000876-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ROBERTO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000876-61.2018.811.0086 Requerente: Cícero Roberto Nunes da Silva 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto em id. n. 17365199 por Cícero Roberto 

Nunes da Silva, sob o argumento de que a sentença prolatada à id. n. 

17053563 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 à alegada omissão, razão assiste ao 

Embargante, visto que houve prolação de sentença extintiva do feito ante 

a sua ausência em audiência com condenação em custas, quando, em 

verdade, o Embargante havia requerido a desistência do feito antes de 

realizada a sessão de conciliação, consoante petição vista à id. n. 

16991374. Com efeito, a sentença fora proferida sem a devida atenção ao 

petitório da parte Embargante, 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. 

17365199, para anular a sentença proferida sob id. n. 17053563, ante o 

pedido de desistência da ação formulado pelo Embargante. Outrossim, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o 

pedido de desistência desta ação (id. n. 16991374) e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 
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200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e condenação a verba honorária nesta fase em observância 

ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1000882-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALANIELSON VIEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000882-68.2018.811.0086 Requerente: Alanielson Vieira Xavier 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto em id. n. 17364924 por Alanielson 

Vieira Xavier, sob o argumento de que a sentença prolatada à id. n. 

17053564 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 à alegada omissão, razão assiste ao 

Embargante, visto que houve prolação de sentença extintiva do feito ante 

a sua ausência em audiência com condenação em custas, quando, em 

verdade, o Embargante havia requerido a desistência do feito antes de 

realizada a sessão de conciliação, consoante petição vista à id. n. 

16991382. Com efeito, a sentença fora proferida sem a devida atenção ao 

petitório da parte Embargante, 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. 

17364924, para anular a sentença proferida sob id. n. 17053564, ante o 

pedido de desistência da ação formulado pelo Embargante. Outrossim, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o 

pedido de desistência desta ação (id. n. 16991382) e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 

200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e condenação a verba honorária nesta fase em observância 

ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1000658-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000658-67.2017.811.0086 Requerente: Carlos Mendes da Silva 

Requerida: Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda e Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo Vistos, etc. 

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id. n. 

19095644 por Carlos Mendes da Silva, sob o argumento de que a 

sentença prolatada em id. n. 18763885 padeceria de vício de omissão. 

Recebo os Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. Pois bem, 

quanto a alegada omissão, razão assiste ao Embargante, já que na 

sentença objurgada não consta manifestação acerca da liberação do 

valor caucionado sob id. 10341922, pelo quer urge acolher os Aclaratórios 

para eliminar o ponto omisso. Dessa feita, DEFIRO ao Reclamante o 

levantamento do valor caucionado sob id. n. 10341922. “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. 

19095644, cujo ponto omisso já fora devidamente analisado acima e passa 

a ser parte integrante da r. sentença de id. n. 18763885. Intime-se a parte 

recorrente para aditar ou desistir do RI em 10 dias. Caso o mantenha, 

desde logo recebo o recurso, devendo ser intimado o requerido para 

apresentar contrarrazões no prazo legal, por fim, remeta-se a Turma 

Recursal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002034-54.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – MT REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, em consonância com o artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. II – PRELIMINARES O ESTADO DE MATO GROSSO, 

preliminarmente, alega a ausência de interesse processual, tendo em vista 

que a pretensão Autoral não está albergada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, pois a normativa trouxe a saúde pública apenas como um direito 

social e não individual. Contudo, rejeito a preliminar arguida pelo Segundo 

Reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, 

consequentemente, instaurar o processo para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Ademais, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, por sua vez, aventou a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que nos 

procedimentos médicos de alta complexidade, como no presente caso, 

compete ao Governo do Estadual arcar com os custos. Afasto, pois, a 

preliminar cogitada, pois o Supremo Tribunal Federal reafirmou 

jurisprudência, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral 

reconhecida, acerca da responsabilidade solidária dos entes federados 

no dever de prestar assistência à saúde. (RE 855178 RG/SE, Min. Luiz 

Fux, julgado em 05/03/2015, Tribunal Pleno). A jurisprudência firmada na 

Corte Superior é no sentido de que o tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo 

responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo 

passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Segue o 

entendimento que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da 

Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. Ainda, nos termos do artigo 195 da Carta Magna, o SUS 

opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

Ademais, o Texto Constitucional assegura percentuais mínimos a serem 
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destinados pela União, estados, Distrito Federal e municípios para a saúde, 

visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. 

Corroborando, RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015). Superadas as análises preliminares, passo à apreciação do 

mérito da causa. III - MÉRITO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

tutela provisória de urgência, proposta por MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA 

em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Consta dos autos, em síntese, que o Autor realizou avaliação 

retiniana, a qual demonstrou que o Requerente possui edema central com 

espessura de 330 micras e formação de áreas císticas na região 

retiniana, necessitando, em caráter de urgência, de aplicações do 

medicamento Eylia, com intervalo entre as aplicações de 30 (trinta) dias, 

objetivando a diminuição do edema e melhora da acuidade visual, 

conforme laudos médicos e também pelas próprias características da 

patologia, pois se não realizado o procedimento poderá apresentar perda 

irreversível da visão. Requereu, portanto, a concessão da medida 

antecipatória, inaudita altera pars, para que os Requeridos, imediatamente, 

tomem as providências para que seja custeado o procedimento pela rede 

privada, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme prescrição 

médica, e ainda assegure a continuidade ao tratamento, visando preservar 

sua saúde. Instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico - NAT 

concluiu que não existem solicitações médicas recentes, bem como que a 

medicação pleiteada não é coberta pelo SUS, sugerindo o 

encaminhamento do Requerente para o Hospital Universitário Júlio Muller, 

na capital, para tratamento dentro das normativas do SUS. Com amparo na 

tese firmada no julgamento do REsp Representativo de Controvérsia nº 

1.657.156/RJ do STJ, Tema 106, e presentes os requisitos necessários 

para a concessão da medida, a tutela de urgência foi deferida no Id. 

15630779 dos autos, determinando que o Estado de Mato Grosso forneça 

à parte Autora, de imediato, o adequado tratamento, conforme pleiteado, 

bem como custeie eventual tratamento e medicamentos que se façam 

necessários ao caso. Após, devidamente intimado acerca da liminar 

concedida, o ente público não atendeu a ordem judicial emanada deste 

Juízo. Assim, no id. 16333907, foi determinada a realização do bloqueio 

judicial na conta do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais), como forma de garantir o pagamento para realização do 

tratamento. O Autor informou o cumprimento da liminar, e juntou a nota 

fiscal comprovando os gastos com o procedimento realizado 

(Id.16982286). Devidamente citado, o ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação aduzindo que o Estado não pode desrespeitar as 

leis orçamentárias e o pleito individual do Autor viola o princípio da 

legalidade, pois não previsto na lei orçamentária. Assevera que o Poder 

Judiciário não é competente para decidir como o dinheiro público será 

gasto na Saúde, cabendo ao Executivo determinar o que é imprescindível 

à saúde pública. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pedidos. O 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, por sua vez, contestou os pedidos iniciais 

afirmando que todos os recursos do SUS são aplicados na Rede Municipal 

de Saúde, não existindo reservas para atender o pleito do Autor. 

Assegura que a responsabilidade em realizar os procedimentos médicos 

solicitados é do Estado e da União, e, assim sendo, requer a 

improcedência dos pleitos iniciais a seu favor. Houve as impugnações às 

contestações ofertadas pelos entes federativos, Id. 16460419 e Id. 

16460939, reiterando o Autor os pedidos iniciais e requerendo o 

julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de produção de 

outras provas. Instada ao parecer, a digna representante do Ministério 

Público Estadual, manifestou-se pelo prosseguimento do feito nos moldes 

da decisão liminar deferida (Id. 17150556). Em caráter de urgência, 

sobreveio novo pedido Autoral, no tocante a continuação do tratamento 

com o fornecimento do medicamento OZURDEZ e exame oftalmológico 

OCT, conforme prescrição médica posterior, requerendo o custeio pelos 

Requeridos no valor de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais). O 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT emitiu o parecer no id. 21897791, 

concluindo para ausência de urgência, ressaltando, entretanto, a 

necessidade de a medida ser providenciada com a maior brevidade 

possível. Intimado para informar acerca da existência de procedimento 

instaurado para o atendimento do pedido do Requerente, o Estado de Mato 

Grosso quedou-se inerte. O douto representante do parquet, por sua vez, 

manifestou favorável à concessão do pedido (Id. 22840959). Assim, 

preenchido os requisitos necessários, foi deferido o pedido Autoral 

contido no Id. 21491939, determinando que o Estado de Mato Grosso 

forneça à parte Autora a continuação do tratamento vindicado. (Id. 

23365326). Atendendo a determinação judicial, o Fundo Estadual de Saúde 

depositou a quantia de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais), 

valores que foram vinculados ao presente feito (Id. 24800265). A 

prestadora de serviços, Clínica e Microcirurgias de olhos de Várzea 

Grande, juntou a nota fiscal relacionada ao procedimento prestado, no 

valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) - Id. 28089142. Pois 

bem. Inicialmente, entendo desnecessária a realização de perícia médica 

no Autor, posto que a existência de requisição bem como do competente 

laudo médico, dentre outros documentos, atestando a necessidade da 

providência pleiteada, se apresenta como suficiente para demonstrar a 

necessidade de concessão da tutela jurisdicional vindicada. A lide admite 

pronta solução, porquanto, a par de versar sobre questão de direito e de 

fato, prescinde da produção de provas complementares, estando o pedido 

suficientemente instruído, tornando-se desnecessária a produção de 

prova testemunhal. Assim, presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, com fulcro do art. 355, I do CPC. De 

acordo com o disposto no art. 196 da Constituição Federal, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que vise 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. Sem delongas, passo a analisar o mérito da 

questão, imprescindível ressaltar que o presente caso trata-se da garantia 

do direito à saúde, e reflexamente, do direito à vida digna, ambos 

garantidos constitucionalmente. Conforme se dessume dos autos, resta 

comprovado que a parte Autora sofreu deslocamento no olho esquerdo e 

posteriormente foi diagnosticado com edema central com espessura de 

330 micras e formação de áreas císticas na região retiniana, e devido o 

estado de gravidade da lesão necessita ser submetido ao procedimento 

de aplicação de Eylia, para que possa preservar sua visão monocular, 

razão pela qual impõe a condenação dos Réus a lhe assegurar o 

procedimento pleiteado, uma vez que aquele não possui condições 

financeiras de arcar com os custos do tratamento/cirurgia. Insta salientar 

que o direito à Saúde vem elencado na Constituição Federal como direito 

básico do cidadão, sendo, inclusive, desdobramento do direito à vida. 

Trata-se, portanto, de obrigação da Administração Pública, como órgão 

executor das políticas administrativas do Estado, pôr em prática e garantir 

ao cidadão tais direitos, sendo solidária a obrigação entre as esferas da 

Administração Pública, o que significa dizer que o cidadão pode exigir seu 

cumprimento integral de qualquer destas, como exposto acima. Como bem 

dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, “A saúde é direito de todos e 

dever do estado”. O verbo dever elucida qualquer questão acerca da 

discricionariedade do ato. O Estado (gênero) deve proporcionar o direito à 

saúde a todos os cidadãos, não cabendo a este qualquer juízo de 

discricionariedade se irá ou não conceder tal direito aos cidadãos. O 

Estado-Administração (gênero) não pode erguer barreiras burocráticas, 

ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao 

cidadão carente. O usuário do SUS tem direito a atendimento que 

possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos 

problemas orçamentários que a Administração diz ter, sob pena de estar 

ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de 

condições. O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela 

obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de 

prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é 

assegurado a todos os membros da coletividade pela Constituição Federal. 

Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem 

administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite mal 

irreparável provocado pela inércia do setor público. Àqueles apegados 

aos procedimentos burocráticos, mormente o malfadado Protocolo de 

Diretrizes Clínicas e Terapêuticas do SUS, que, propositalmente, leva anos 

para ser atualizado, servindo como escusa ao cumprimento do dever 

constitucional citado, saliento que é muito fácil achar argumentos 

contrários aos interesses da parte necessitada, mormente não estando 

em posição decisória, em que não correm o risco de sofrer verdadeiro 

massacre da opinião pública em caso de perecimento do direito tutelado. O 
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julgador tem o dever de analisar a questão com a sensibilidade que o caso 

requer, alheio a meras normas infraconstitucionais que não tem o mínimo 

condão de afastar o dever previsto na Constituição Federal, que não 

comporta restrições, fazendo valer o direito à saúde em sua plenitude, de 

forma a apaziguar o sofrimento da parte que recorre ao Poder Judiciário 

para fazer valer um direito básico, passando por uma peregrinação 

desnecessária, não bastasse a própria lesão ser suficiente para lhe 

impingir sofrimento, pois, via de regra, ninguém vem a juízo suplicando por 

um procedimento cirúrgico oftalmológico, por mero capricho, mas sim por 

necessidade. A estes, pois, amantes da burocracia, defensores 

ferrenhos dos Protocolos Clínicos de Diretrizes, da desconsideração de 

laudos médicos particulares e da necessidade de prévio procedimento 

administrativo como condição para propositura da ação judicial, sem 

olvidar da supremacia e indisponibilidade do interesse público e da 

importância da adoção das medidas necessárias à sua proteção, entendo 

oportuno transcrever, para fins de reflexão, algumas breves e sábias 

palavras proferidas pela Desembargadora Maria Elza, do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, que ao julgar o Recurso de Agravo de 

Instrumento n.º 1.0024.07.463539-2/002, assim fundamentou sua decisão: 

“(...) A quatro, porque questões formais e burocráticas não podem 

inviabilizar o direito à vida e á saúde. Não se pode esquecer que a razão 

de existência do Estado, do Direito e do Poder Judiciário está na pessoa 

humana. Decisões fundadas em teses abstratas, desenvolvidas num 

imaginário que não se coaduna com o mundo real conduz a decisões 

totalmente desconectadas com a realidade. Veja o caso, por exemplo, de 

decisões que desprezam a validade do laudo médico particular. Ora, o fato 

de o referido documento ser produzido unilateralmente é irrelevante. 

Afinal, qual outra forma de a parte impetrante provar que possui uma 

doença grave, senão trazendo laudo do médico que cuida de sua saúde? 

Seria necessário pedir este laudo ao Estado? Quem responde sim, 

esquece que para marcar uma consulta no SUS levam-se meses. Quem 

está acometido de doença grave pode esperar? O Poder Judiciário não 

pode desprezar a difícil realidade da população brasileira no que tange ao 

serviço público de saúde. O conforto de nossos gabinetes e de nossas 

vidas não é o mesmo de quem vai para fila do SUS de madrugada, sem 

saber se vai ser atendido ou não. Sensibilidade e um pouco de senso 

quanto à nossa dura realidade hão que estar presentes no espírito do 

julgador. (...)” Portanto, em tendo sido comprovada a existência da 

moléstia grave, bem como a imperiosa necessidade do procedimento e do 

seu posterior tratamento, impõe-se a procedência do pedido formulado, e 

não a mera extinção do processo pelo cumprimento da obrigação, como 

vindica o Município. Importante consignar que dos valores bloqueados do 

Fundo Estadual de Saúde, no importe de R$ 7.150,00 (sete mil cento e 

cinquenta reais) (Id. 24800265), em atenção à Decisão Liminar apreciada 

no Id. 23365326, foram utilizados somente o montante de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), conforme se denota na nota fiscal 

juntada no Id. 28089142. Contudo, verifico que fora transferido para a 

Clínica e Microcirurgia de Olhos a quantia de R$ 7.150,00 mediante alvará 

de Id 25750789, sendo que a prestação de contas está incompleta. IV – 

DISPOSITIVO Com essas considerações e em consonância com o parecer 

ministerial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDENCIA do pedido inicial tão somente para consolidar os 

termos das decisões que concederam a antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência no nascedouro destes autos. A presente decisão não se 

sujeita ao reexame necessário, de acordo com artigo 11 da Lei 

12.153/2009. Intime-se a Clínica para retificar a prestação de contas no 

prazo de 05 dias, bem como devolver o valor excedente corrigido pelo 

INPC, no prazo de 10 dias, caso não tenha sido usado todo o dinheiro. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 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 art. 40 da Lei 9.099/95, em 

consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JOAO ALBERTO HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº: 

1001843-72.2019.8.11.0086 Requerente: JOAO ALBERTO HEMING DOS 

SANTOS LIRA Requerido: ENERGISA MATO GROSSO Requerido: 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada 

pela segunda Reclamada, bem como os documentos trazidos aos autos, 

verifico que o apontamento restritivo discutido no presente processo, 

demonstrado no Id. 22323043, está inserido na base de dados do 

SERASA, pessoa jurídica diversa da ora Reclamada. Nesse sentido, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Reclamada, 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, devendo esta ser 

excluída do polo passivo da demanda. Em casos semelhantes, o 

entendimento jurisprudencial é no sentido reto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. Deve ser mantida a extinção do feito ante a ilegitimidade passiva 

da demandada, tendo em vista que o próprio autor demonstra que a 

inscrição está disponibilizada no banco de dados de entidade distinta da 

ré, não podendo esta responder pela demanda. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL PREJUDICADA. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70074294190, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 19/10/2017). (TJ-RS - AC: 

70074294190 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

19/10/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/10/2017). Grifei. Não obstante, prossegue a decisão em 

relação à primeira Reclamada, ENERGISA MATO GROSSO. 

Preambularmente, afasto a preliminar de ausência de provas, arguida pela 

primeira Reclamada, haja vista que o processo está instruído com todos os 

documentos necessários para o seu julgamento, em especial o extrato da 

inscrição restritiva, constante no id. n. 22323043 dos autos. Superadas as 

análises das preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito da 

questão. 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. Pleiteia o Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pela primeira Reclamada, por dívida no valor de R$ 302,09 

(trezentos e dois reais e nove centavos), ocorrida em 21/03/2019, relativa 

ao suposto débito da fatura de energia elétrica de sua titularidade, ao 

argumento de que não foi notificado previamente acerca do apontamento 

realizado, bem como a anotação se efetuou no dia do vencimento da 

dívida, afirmando, portanto, que não estava inadimplente. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

primeira Reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão do nome do 

Autor nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do não adimplemento 

da fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora cadastrada sob o nº 

1378905-2, de titularidade do Requerente, inexistindo motivo para se falar 

em ato ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Ao final, 

como pedido contraposto, pugna pela condenação do Reclamante ao 

pagamento do débito inadimplido, bem como nas penas de litigância de 

má-fé. Analisado o processo e os documentos que o instruem, denota-se 

que a relação jurídica firmada entre as partes é incontroversa. Contudo, 

não restou demonstrado o defeito da prestação do serviço, uma vez que a 

fatura que gerou a inscrição do nome do Autor nos órgãos protetivos de 

crédito, com vencimento em 21/03/2019, no valor de R$ 302,09 (trezentos 

e dois reais e nove centavos), foi paga somente em 15/04/2019, ou seja, 

com 25 (vinte e cinco) dias de atraso. Ainda, da análise do extrato da 

inscrição restritiva, constante no id. n. 22323043 dos autos, observa-se 
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que fora realizada a consulta em 08/04/2019, data em que supostamente o 

Autor almejou a abertura de crédito no comércio, entretanto, insta salientar 

que nesta mesma data o Autor sequer havia adimplido com a obrigação 

assumida, pois, como dito e demostrado, a dívida foi adimplida somente em 

15/04/2019. Assim, resta demonstrado que a negativação do nome do 

Autor se deu por culpa exclusiva deste, que deixou de quitar a sua fatura 

no prazo de vencimento, tendo assumido o risco de o seu nome ter sido 

negativado junto aos órgãos de proteção do crédito, nos termos do art. 14, 

§3º, II do CDC, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos 

danos pleiteados. Corroborando, EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

AUSÊNCIA DE PROVA - FATURAS DEVIDAS E PAGAS COM ATRASO - 

INSCRIÇÃO NO ROL DE DEVEDORES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

NÃO APLICAÇÃO DO CDC - RECURSO IMPROVIDO. 1) O pagamento da 

fatura mensal é devido à concessionária de energia elétrica em 

contraprestação aos serviços prestados e não havendo prova da 

quitação das faturas à época, entende-se que a Escelsa agiu 

corretamente ao inscrever o nome do autor/apelante nos órgão de 

proteção ao crédito ante a existência do débito, tratando-se de exercício 

regular de um direito legalmente reconhecido. 2) Havendo restrições 

preexistentes não se fala em reputação ou bom nome a proteger, não 

havendo, portanto, violação a direito de personalidade que enseje 

reparação por danos morais. 3) Para que o consumidor seja considerado 

destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado 

não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade 

econômica por ele desenvolvida; o produto ou serviço deve ser utilizado 

para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor, 

não sendo essa a hipótese dos autos. 3) Recurso de apelação conhecido 

e improvido. (TJ-ES - APL: 00048700820138080011, Relator: WALACE 

PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017) grifei. Ainda, no que tange ao 

envio de notificação prévia ao Autor, acerca da inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido 

de forma recorrente que a responsabilidade pela notificação prévia ao 

devedor, antes de efetuar a inscrição do seu nome no respectivo banco 

de dados, é do órgão que mantém o cadastro de proteção ao crédito. É o 

que expressamente consta da súmula 359 do STJ, in verbis: “Cabe ao 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição.” Deste modo, há de se notar que a 

obrigatoriedade contida na norma em comento tem como destinatário os 

órgãos de proteção ao crédito, não se dirigindo, desta feita, o encargo à 

Requerida, que, ao solicitar a inclusão no nome do Autor, agiu no exercício 

regular de direito, como já demonstrado. Ademais, quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao valor do 

débito, entendo que não assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovado o pagamento, mesmo em atraso, da dívida pelo Autor. Por fim, 

em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

entendo que igualmente não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da 

segunda Reclamada, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS, e, consequentemente em relação a esta, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do 

artigo 485, VI Código de Processo Civil. E, com relação à primeira 

Reclamada, ENERGISA MATO GROSSO, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CICERO CACEMIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001873-10.2019.8.11.0086 Reclamante: ANTONIO CICERO CACEMIRO DE 

FARIAS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares, passo à 

apreciação do mérito. II - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pois bem. O 

Reclamante afirma que no dia 19/07/2019 teve os serviços de 

fornecimento de energia elétrica suspensos no seu estabelecimento 

comercial, em razão da inadimplência, que totalizava o montante de R$ 

3.497,02 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais e dois centavos). 

Assevera que no mesmo dia, após a ocorrência da suspensão, realizou 

um acordo com a Requerida, firmado através do termo de confissão de 

dívida nº 05913660. Relata que fora emitido um boleto no valor de R$ 

1.050,00 (um mil e cinquenta reais), o qual foi adimplido no ato, com a 

condição de que a energia elétrica seria restabelecida no prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas. Aduz que apesar de inúmeros esforços 

dispendidos para ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica em 

seu comércio, com ligações e registro de reclamação junto ao Procon 

local, a empresa devolveu o serviço somente no dia 23/07/2019 as 

16h40min. Assim, pugna pela condenação da Requerida pelos danos 

morais suportados. A Reclamada, em sua defesa, se limita a afirmar sobre 

a legitimidade da suspensão no fornecimento de energia em razão da 

inadimplência do Autor. Assevera que o fornecimento de energia elétrica 

foi efetivado no prazo de 24 horas e que agiu dentro do exercício regular 

do direito, razão pela qual não há se falar em qualquer ilicitude capaz de 

ensejar os danos nos termos declinados na inicial. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que o Reclamante em 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VIII do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, insta registrar que a causa de pedir reside quanto a alegação 

na demora do restabelecimento do serviço de energia elétrica, e que em 

relação a este ponto, verifica-se que não há provas nos autos de que a 

religação da unidade consumidora nº 6/2281098-0 foi realizada no prazo 

de 24 (vinte e quatro horas), conforme estabelecido pela Resolução 

Normativa nº 414 da ANEEL. Ademais, a Reclamada sequer impugnou os 

protocolos de ligações informados na inicial, tampouco o registro de 

Reclamação realizado pelo Autor no Procon. Assim, resta configurada a 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao deixar de 

efetuar a ligação de energia na unidade consumidora do Demandante sem 

qualquer justificativa plausível, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, I do 

CDC. Desta feita, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante é 

decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetido pela Reclamada, e, sem sombra de dúvida é passível de 

indenização. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. DÍVIDA QUITADA. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. Hipótese em que 

ficou devidamente comprovado o pagamento das faturas de energia 

elétrica pela usuária após seu vencimento. A ré, por sua vez, não 

comprovou a existência de alguma excludente de responsabilidade, que 

justificasse a demora no restabelecimento superior ao prazo estabelecido 

pela ANEEL, devendo responder pelo risco inerente da atividade que 

desempenha. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica 

após a quitação da dívida configura abuso de direito e impõe à prestadora 

de serviço o dever de indenizar, cujo dano independe de prova efetiva e 

concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075066506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado 

em 11/10/2017). Não bastasse o dano moral vivenciado no presente caso, 

ainda restou demonstrado o desvio produtivo do tempo útil do Autor, que 

precisou realizar diversas ligações para a Reclamada, bem como registrar 
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reclamação no Procon, a fim de resolver a celeuma administrativamente. 

Deste modo, sendo imprópria a conduta da Reclamada, que se absteve de 

restabelecer o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

do Promovente no prazo determinado, a obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação e o faço para CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, em consonância com os artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1003034-89.2018.8.11.0086 Reclamante: SIMONE DE MORAES Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares a serem analisadas, 

passo à apreciação do mérito da causa. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. A Reclamante afirma que é usuária da unidade consumidora nº 

6/1078746-3, classe rural, onde possui um empreendimento. Aduz que no 

dia 31/10/2018 entrou em contato com a Requerida para relatar as 

constantes oscilações que estavam acometendo a falha do fornecimento 

de energia elétrica, anotando, na oportunidade os protocolos das ligações. 

Assevera que no dia 01/11/2018 os prepostos da Reclamada realizaram 

uma visita técnica no local, oportunidade em que foi constatado um 

problema no transformador e que a solução do problema foi assentada 

somente em 03/11/2018, ou seja, após passados 03 (três) dias, período 

este em que ficou totalmente sem o fornecimento de energia elétrica em 

sua propriedade. Por fim, assegura que em virtude da falha na prestação 

dos serviços pela Ré, sofreu prejuízos materiais no montante de R$ 

227,56 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), tendo 

em vista o perecimento das vacinas dos animais que estavam 

acondicionadas em ar refrigerado. Ainda, pugnou pela condenação da 

Requerida em danos morais vivenciados. A Reclamada, em sua defesa, 

sustenta que a unidade consumidora da Autora permaneceu sem o 

fornecimento de energia elétrica somente no dia 03/11/2018, entre 

07h34min e 20h05min, sendo que após a comunicação de falta de energia 

realizada pela consumidora, o abastecimento foi prontamente 

restabelecido. Assevera que no caso ocorreu uma interrupção 

emergencial e esta foi reparada assim que possível, não havendo provas 

nos autos de que a consumidora teria ficado sem energia elétrica em sua 

propriedade por tempo superior do que o informado na defesa, inexistindo, 

portanto, ato ilícito capaz de ensejar os danos nos termos declinados na 

inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no artigo 6º, VIII do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise do processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não trouxe 

nenhuma prova de que o serviço na unidade consumidora apontada 

estava sendo prestado corretamente no período informado pela Autora, 

compreendido entre 03/11/2018 a 05/11/2018. Por ouro lado, a Reclamante 

juntou aos autos os protocolos de atendimento, comprovando ter 

acionado, por diversas vezes, a Demandada para registrar a má 

prestação do serviço nos períodos indicados na inicial, que sequer foram 

impugnados pela empresa. Salienta-se que cabia à Reclamada trazer as 

ordens de serviço geradas a partir das solicitações das ligações feitas 

pela Reclamante, a fim de comprovar a origem do problema e também que 

houve a execução pontual do serviço. Nesse sentido, insta registrar que o 

restabelecimento do fornecimento de energia só ocorreu em 05/11/2018, 

conforme restou demonstrado nos autos. Assim, resta evidente o defeito 

na prestação do serviço, visto que a Promovida não cumpriu aquilo que ela 

própria ofereceu e contratou com a Autora, nos termos do art. 14, §1º, I 

do CDC. Quanto aos danos materiais suportados pela Autora, entendo que 

resta comprovado, levando-se em consideração a necessidade de 

refrigeração das vacinas dos animais e o tempo que a unidade 

consumidora da Reclamante permaneceu sem o fornecimento de energia 

elétrica. Ainda, importante consignar que a Autora colacionou aos autos a 

nota fiscal dos produtos, com data da aquisição condizente à época dos 

fatos. Em relação ao pedido de dano moral, em si mesmo, não há que se 

falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que gerou o 

desconforto e a indignação da Demandante, e este restou comprovado. E 

provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, 

considera-se o dano in re ipsa. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA POR CERCA DE 14 HORAS. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO. UNIDADE 

CONSUMIDORA Nº 5460590-3. A prova constante dos autos é suficiente 

para demonstrar que a autora teve o fornecimento de energia elétrica 

indevidamente interrompido em sua unidade consumidora por cerca de 14 

horas. A ré não logrou demonstrar a ocorrência da alegada culpa 

exclusiva da consumidora, razão pela qual deve ser condenada a 

indenizar os danos alegados na inicial. O dano moral, na hipótese, é 

considerado "in ré ipsa", dispensando prova maior. Quantum que comporta 

redução para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o número de horas de 

interrupção, bem como os demais fatores mencionados na 

fundamentação. Tal importância deverá ser corrigida pelo IGP-M desde a 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios 

de 1% ao mês, esses contados da citação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075910893, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2017). 

Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, 

combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 485, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 - 

CONDENAR a Reclamada a ressarcir a Reclamante pelos danos materiais 

suportados, o valor de R$ 227,56 (duzentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e seis centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora desde o evento danoso. 2 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), qual deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001646-20.2019.8.11.0086 Reclamante: REGIANE LIMA DE OLIVEIRA 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I 

- RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência, arguida 

pela Reclamada, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa, suficientes para 

formar um juízo de convicção. Superada a análise da preliminar aventada, 

passo à apreciação do mérito da demanda. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. A Autora assevera que é titular da unidade consumidora n° 

6/6794093, qual compartilhava a distribuição de energia elétrica com outro 

imóvel no mesmo local, contudo, em dezembro de 2018 houve a 

separação dos consumos, passando então a utilizar o fornecimento de 

energia de forma individualizada e aquém da média dos meses anteriores. 

Relata que no mês de março de 2019, mesmo após ter encerrado a 

distribuição de fornecimento de energia elétrica para o outro imóvel, 

recebeu uma fatura no valor de R$ 992,79 (novecentos e noventa e sois 

reais e setenta e nove centavos), qual alega ser abusiva e discrepante do 

real consumo utilizado no mês. Aduz que solicitou uma vistoria à 

Requerida, qual fora realizada, contudo, esta afirmou que não há 

problemas no medidor da Autora, alegando, portanto, que a cobrança é 

devida. Assim, evitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

a Requerente requereu o parcelamento dos valores cobrados, ficando 

acordado, na oportunidade, o pagamento inicial no valor de R$ 305,00 

(trezentos e cinco reais) e mais 06 (seis) parcelas iguais e consecutivas 

no valor de R$ 122,75 (cento e vinte e dois reais e setenta e cinco 

centavos) cada, já incididos os juros e correções monetárias face ao 

parcelamento. Ainda, a Requerente relata que apesar de efetuar o acordo, 

procurou o Procon para registrar o ocorrido, tendo em vista considerar a 

cobrança indevida, entretanto, não obteve sucesso no seu intento. Deste 

modo, após tentativas frustradas de conciliar com a Demandada, pugna, 

nesta ação, pela condenação da Requerida na devolução em dobro do 

que efetivamente pagou. A Reclamada, em defesa, declara que os débitos 

impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da unidade 

consumidora da Autora, bem como que inexiste irregularidade no medidor 

que pudesse ocasionar aumento injustificado nas faturas. Pondera ainda 

que vários fatores externos ao relógio marcador podem ter influenciado no 

aumento do consumo, dentre eles elevação da temperatura, aquisição de 

eletrodomésticos, e outros. Pois bem. No caso em análise, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, prevista no 

artigo 6º, VIII do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações 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 artigo 373, II do CPC. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, uma vez que não 

apresentou qualquer justificativa plausível para o aumento registrado na 

fatura objeto da lide, isto porque o consumo registrado nos meses 

anteriores e posteriores são consideravelmente menores, conforme 

documentos juntados pela própria empresa no Id. 22815283. Evidencia-se, 

pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A 

demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária de 

serviço público, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia 

elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu, ou que 

ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não se constata 

nos presentes autos, pois a Reclamada é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações. Logo, o 

aumento do consumo naquela unidade consumidora está desprovido de 

justificativa plausível, cabendo à empresa Ré apresentar provas 

demonstrando que a autora usufruiu de toda a energia que foi cobrada na 

fatura objeto da lide, razão pela qual esta cobrança deve ser revisada e 

refaturada de acordo com a média do imóvel. Isto posto, uma vez que a 

parte autora pagou o valor de entrada do parcelamento pactuado entre as 

partes, correspondente a R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), bem como 

03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 122,75 (cento e vinte e dois reais 

e setenta e cinco centavos) cada, até a propositura desta demanda, 

conforme documentos anexados no Id. 21885484, e diante do reconhecido 

aumento injustificado, deverá a empresa Reclamada, após o refaturamento 

da cobrança do mês de março de 2019, deduzir dos valores pagos, e o 

crédito remanescente deverá ser abatido nas próximas faturas, devendo 

para tanto, informar a Autora de todo o procedimento. IV - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial, e 

o faço para: 1 - DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação 

da fatura do mês de março de 2019, objeto da lide, com base na média dos 

seis últimos meses anteriores a emissão da fatura discutida; 2 - 

DETERMINAR que após o refaturamento do consumo discutido nos autos, 

a Reclamada proceda à dedução dos valores já pagos pela Autora no 

parcelamento firmado, e o crédito remanescente seja abatido nas 

próximas faturas, informando a Reclamante de todo o procedimento; 3- 

DETERMINAR que caso não haja faturas para compensação do crédito, 

deve esse ser devolvido de forma simples com correção monetária pelo 

INPC desde o desembolso e juros de mora desta decisão. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 130752 Nr: 2871-92.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Cruz Garcia de Melo, João Paulo 

Assunção Pereira Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO tais pedidos formulados pela defesa, e concedo-lhe o prazo de 

15 dias para que apresente mandato procuratório. Considerando que o 

executivo de pena do acusado está em trâmite na comarca de Cuiabá/MT, 

e ele encontra-se segregado nesta Comarca, oficie-se àquele Juízo para 

que remeta os autos da execução penal correlata, com urgência.Ademais, 

ao contrário do pontuado pela defesa, nos termos da Portaria Conjunta n° 

247, de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, os prazos relativos a processos de réus presos NÃO 

ESTÃO SUSPENSOS até o dia 20/04/2019, pois tratam-se, por consectário 

lógico, de feitos de natureza urgente. Desta feita, intime-se a nobre 

causídica para que apresente as competentes razões recursais no prazo 

legal.Do mesmo modo, intime-se a defesa do acusado Emanuel Cruz 

Garcia de Melo para que também apresente as razões ao recurso por ele 

interposto. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132670 Nr: 4081-81.2019.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Santos Silva, José Ricardo da Silva 

Lima, Weliton José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 

25.183, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo réu Fernando Santos Silva, vulto “Lobete”, à fl. 

265.
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Vistas à Defensoria Pública oferecer as competentes razões recursais.

Em seguida, vistas ao Ministério Público, para que, querendo, apresente 

contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento 

do recurso interposto, com as nossas homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132923 Nr: 4223-85.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003

 Vistos.

 Considerando que o presente feito já foi sentenciado, ocasião em que o 

acusado foi condenado a pena a ser cumprida no regime semiaberto, 

sendo consequentemente colocado em liberdade, dou por prejudicada a 

análise do pedido de liberdade realizado pela defesa.

 Cumpra-se as demais determinações contidas na sentença condenatória.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137068 Nr: 853-64.2020.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerlan Jose dos Santos, Darlan Manoel dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Jerlan José dos Santos e Darlan Manoel dos Santos, pela suposta prática 

do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Os denunciados foram devidamente notificados (fl. 113) e apresentaram 

defesa preliminar às fls. 109/109v°, reservando-se no direito de 

manifestarem-se quanto ao mérito, ao final da instrução processual.

É o breve relatório.

 Decido.

Considerando que o processo se encontra em fase embrionária e os fatos 

narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos 

durante a instrução processual, por ora, basta à análise da existência de 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia e estes, 

indiscutivelmente estão presentes.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Nos termos da Portaria Conjunta n° 249, de 16 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 7º da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, designo o dia 19 de maio de 2020, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Citem-se e intimem-se os acusados.

Intimem-se, ainda, as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Nos termos da Portaria Conjunta supracitada, valerá a presente decisão 

como mandado de intimação, a fim de facilitar aos servidores da 

Secretaria Judiciária o cumprimento das decisões proferidas.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135628 Nr: 5594-84.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003, 

Valber Melo - OAB:OAB/MT 8.927

 Deste modo, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial 

à privação cautelar da liberdade do increpado, pois demonstrados os 

pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os 

fatos concretos que dão suporte à sua imposição.Por todo o exposto, 

tenho que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não atenderiam ao 

binômio da necessidade e da adequação, nos termos do art. 282, incisos I 

e II do mesmo códex, nem seriam capazes de acautelar o meio social, 

razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a 

prisão preventiva de Moacir Bueno de Oliveira. Nos termos da Portaria 

Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, valerá a presente decisão como mandado de 

intimação, a fim de facilitar aos servidores da Secretaria Judiciária o 

cumprimento das decisões proferidas. Após, tornem os autos conclusos 

para realização da audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 12 de maio de 2020, às 13h30min.Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001103-45.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO COMERCIO DE LENHA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSÉ MARTINS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001103-45.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: SAULO DE ASSIS VIEIRA REQUERIDO: JOSÉ MARTINS 

RODRIGUES, UNIAO COMERCIO DE LENHA LTDA - EPP Vistos. Em que 

pese a necessidade de redesignação de nova data para a audiência, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através da 

Portaria-Conjunta n° 247 suspendeu atos e prazos processuais, inclusive 

a realização de audiências como medida de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, entre os períodos de 20 de março de 2020 a 20 de abril de 

2020. Desta forma, permaneçam os autos em cartório até o decurso do 

prazo previsto ou ulterior deliberação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000741-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000741-77.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: JOAO GOMES SANTANA Vistos. Intime-se a parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste sobre a resposta 

enviada por instituição financeira através de ofício. Cumpra-se. Ás 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-79.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON TRICHES (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000316-79.2020.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ILTON TRICHES Vistos. 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 remanescentes pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Noxa 

Xavantina/MT, 26 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-64.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON TRICHES (EXECUTADO)

 

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. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 90674 Nr: 3024-27.2017.811.0012

 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: SEBASTIÃO NERIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recuso de 

apelação no prazo legal. Em seguida, apresentadas ou não as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região com as homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000428-82.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA DA SILVA (AUTOR(A))

CAROLINA CHAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE MOREIRA ROSA (REU)

DESCONHECIDOS/INDETERMINADOS (REU)

LUCIMAR TAVARES SANTANA (REU)

JOSE FERNANDES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000428-82.2019.8.11.0012 REQUERENTE: VALDECI VILELA DA SILVA e 

outros REQUERIDO: DESCONHECIDOS/INDETERMINADOS e outros (3) 

Vistos. Estando as partes de comum acordo e não havendo qualquer vício 

que macule o negócio jurídico entabulado pelas partes, HOMOLOGO a 

transação extrajudicial, o que faço com arrimo no art. 487, III, b do Código 

de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Noxa Xavantina/MT, 27 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000311-57.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Exequente/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.

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

Processo Número: 1000521-45.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON CARLOS LAMBERT OAB - MT0020642A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000521-45.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): FRANCIELI SILVA GUIMARAES REU: NELSON RODRIGUES 

GUIMARÕES Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de 

Alimentos Provisórios que FRANCIELI SILVA GUIMARÃES move em 

desfavor de NELSON RODRIGUES GUIMARÃES, ambos qualificados nos 

autos. Em audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC, as partes 

firmaram acordo (id. 23219524) Vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Fundamento. Decido. Analisando os autos verifico que, durante a 

tramitação do feito, as partes, de forma acertada, compuseram sobre o 

objeto da presente ação. Frise que as partes litigantes, são maiores e 

capazes e estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. De mais a mais, o art. 487, III, do CPC dispõe 

in verbis: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher 

ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de 

ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado 

na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a 

hipótese do § 1º do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 

manifestar-se.” Ante ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

entabulado em id. 23219524, em todos os seus termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários sucumbenciais. Certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nova Xavantina - MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000107-47.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

INTIMAÇÃO 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000080-64.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO JARCZEWSKI OAB - RS5955 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENER JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

ALAOR MALAQUIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora/Exequente para realizar o 

pagamento do complemento das custas da diligências do Oficial de 

Justiça, conforme cálculo apresentado na Certidão de Id. 19423017, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000885-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA REJANE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - GO40299 

(ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGIO SOARES DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HERIVELTON SOARES DE SOUSA (HERDEIRO)

HEDER PEREIRA SOARES (HERDEIRO)

EBER PEREIRA SOARES (HERDEIRO)

TEREZINHA SOARES DE JESUS OAB - 202.330.861-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000885-51.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: LUZIA PEREIRA DE JESUS REQUERIDO: ANTONIO REGIO 

SOARES DE JESUS Vistos. Ante a inércia da inventariante em prestar 

primeiras declarações conforme certificado em id. 20186070, cumprir as 

determinações contidas na decisão retro, sob pena de extinção do feito. 

Apresentadas as primeiras declarações, cumpra-se as determinações de 

id. 20186070. Não sendo apresentadas, conclusos. Cumpra-se. Nova 

Xavantina - MT, 26 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000273-45.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

JAIRO COELHO OAB - 284.289.191-00 (REPRESENTANTE)

CLEDEMIR DA ROSA OAB - 935.336.241-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BOTELHO MENEZES (INVENTARIANTE)

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (ESPÓLIO)

RENATO BOTELHO MENEZES (INVENTARIANTE)

AUGUSTO MENDANHA DE MENEZES (INVENTARIANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000273-45.2020.8.11.0012. 

AUTOR(A): D. K. R. C. REPRESENTANTE: JAIRO COELHO, CLEDEMIR DA 

ROSA ESPÓLIO: BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES INVENTARIANTE: 

AUGUSTO MENDANHA DE MENEZES, RENATO BOTELHO MENEZES, 

BRUNA BOTELHO MENEZES Vistos. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Causados por Homicídio Doloso/Feminicídio c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela proposta 

por DAVID KYLLAN ROCHA COELHO e ENZO GABRIEL DA ROSA, 

devidamente representados por seus genitores, em face do ESPÓLIO DE 

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES, AUGUSTO MEDANHA DE MENEZES, 

RENATO BOTELHO MENEZES E BRUNA BOTELHO MENEZES. Relata a 

parte autora, em síntese, que Karina Souto Rocha, genitora dos infantes, e 

Baltazar Augusto de Menezes, nutriram um relacionamento amoroso do 

mês de março de 2015 até 01 de fevereiro de 2020, ocasião em que 

Baltazar efetuou 03 (três) disparo de arma de fogo contra Karina e, em 

seguida, cometeu suicídio. Afirma que em razão dos disparos, em 18 de 

fevereiro de 2020, Karina também faleceu, deixando dois filhos menores, 

impúberes e dependentes, ora autores, que atualmente, após os fatos, 

encontram-se com sob os cuidados de seus respectivos genitores, que 

os representam nos autos. Assim requer, liminarmente, a fixação de 

alimentos provisionais desde a data do evento danoso, determinando que 

a parte demandada pague, mensalmente, até o dia 5 de cada mês, a 

importância de 01 (um) salário mínimo para cada um dos menores e que 

sejam arrestados cautelarmente os imóveis registrados nas matrículas 

12.583 e 14.854 do CRI local como forma de garantia. Com a inicial, juntou 

documentos. Deu-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação (id. 30406450), que por sua vez manifestou-se pela 

concessão parcial da tutela apenas para que sejam fixados alimentos 

provisionais (id. 30604341). É a síntese. Fundamento. Decido. No que 

concerne ao pedido liminar, nos moldes do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte. Dispõe o art. 300 do Código de 

Processo Civil (CPC): “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.”. Feita estas considerações e depois 

de detida análise dos autos, observa-se haver elementos que evidenciam 

o direito invocado pelo autor. Ainda, há justo receito de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Pretende a parte autora a fixação de alimentos 

provisionais desde a data do evento danoso, determinando que a parte 

demandada pague, mensalmente, até o dia 5 de cada mês, a importância 

de 01 (um) salário mínimo para cada um dos menores e que sejam 

arrestados cautelarmente os imóveis registrados nas matrículas 12.583 e 

14.854 do CRI local como forma de garantia de seus direitos. Extrai-se dos 

documentos colacionados aos autos a verossimilhança das alegações 

iniciais, visto que demonstram, em sede de cognição sumária, que de fato 

o requerido ceifou a vida da mãe dos menores, de modo que o ilícito 

cometido é passível de reparação civil. O periculum in mora evidencia-se 

por se tratar de verba alimentar pleiteada, em razão do prematuro 

falecimento da genitora dos infantes, daí exsurgindo, o dever de se 

promover o amparo dos autores que, certamente sofrerão prejuízos 

irreparáveis caso não sejam fixados alimentos provisórios em seu favor. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

parcial da liminar, pois fosse a tutela concebida tão somente ao final o 

autor estaria sujeito a prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. De 

outro norte, a tutela de urgência deferida neste momento processual não 

resulta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não 

evidenciando prejuízos à parte (art. 300, §3º, CPC): “A tutela de urgência 

de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No que tange ao requerimento 

liminar de arresto cautelar, entendo que não seja prudente seu 

deferimento neste momento, mormente porque trata-se de processo de 

conhecimento em fase inicial e não se fazem presentes, ainda, os 

requisitos autorizadores para tal medida. Ante o exposto, nos termos do 
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artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), DEFIRO EM PARTE o pedido 

liminar formulado pela parte autora, somente para FIXAR alimentos 

provisórios na importância de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

para cada menor, a partir da data da citação, tendo em vista que, neste 

momento, ainda não há a comprovação de renda do polo passivo, 

exigindo-se, assim, cautela, tendo em vista o princípio da irrepetibilidade 

que rege a verba alimentícia, bem como as consequências do 

inadimplemento. Nos moldes do artigo 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às 

partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Conciliação a ser designada pelo Gestor do Centro. Procedam-se o 

necessário para a realização da Sessão de Conciliação, atentando-se o 

Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos advogados. 

Ao serem citados, os requeridos deverão ser cientificados do prazo para 

contestar, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório, a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo para apresentação de contestação, intime-se a 

parte autora para impugnação. Havendo acordo, ciência ao Ministério 

Público e volvam-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT 26 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-96.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000828-96.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: LEONILDES FERREIRA LIMA Vistos. DEFIRO o pedido 

ministerial de id. 22883209. Por conseguinte, NOTIFIQUE-SE a equipe 

multidisciplinar do juízo para que realize estudo psicossocial, nos termos 

delineados pelo parquet, cujo relatório deverá ser apresentado no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias. Exaurida a diligência, COLHA-SE a 

manifestação ministerial e, após, VOLVAM-ME os autos conclusos para 

análise e deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a 

urgência que o caso requer. Nova Xavantina/MT, 23 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000704-50.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONETE CAROLINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000704-50.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARIA GONETE CAROLINA Vistos. Trata-se de Ação de 

Alteração de Registro Civil, intentada por MARIA GONETE GONTIJO, na 

qual, em síntese, requer retornar ao seu nome de solteira, qual seja MARIA 

GONETE CAROLINA, haja vista ter ficado viúva em 2014 e não desejar 

mais utilizar o sobrenome do ex-cônjuge falecido e, para tanto, requer seja 

julgado procedente seu pedido com a consequente retificação de seus 

documentos. A inicial veio acompanhada dos documentos. O Ministério 

Público manifestou-se pela procedência dos pedidos contidos na exordial 

(id. 187365777). Foi expedido edital de intimação de eventuais terceiros 

interessado para, querendo, impugnar o pleito inicial (id. 22943241), não 

havendo qualquer tipo de manifestação (id. 26353095). Após, vieram os 

autos conclusos para prolação de sentença. É o relato. Passo a decidir. 

Maria Gonete Gontijo ajuizou a presente ação de alteração de registro civil 

para que possa restabelecer seu nome de solteira retificando todos os 

seus documentos. A requerente alega que após a extinção do vínculo 

matrimonial em razão do falecimento de seu ex-cônjuge Adelcio José 

Gontijo, não deseja mais utilizar o sobrenome advindo do matrimônio, pois 

deseja recomeçar sua vida e impedi-la de retomar o nome anterior 

representa grave violação aos direitos de personalidade. A corroborar 

com suas alegações, a autora juntou aos autos documentos pessoais 

onde constam seu nome de soleira “Maria Gonete Carolina” e a certidão de 

óbito de seu cônjuge falecido (id. 16050885). Deste modo, a meu ver, na 

hipótese, as provas produzidas nos autos servem como prova suficiente 

para deferimento do pedido inicial, no que tange ao restabelecimento de 

seu sobrenome de solteira, ou seja, serve para alterar todos os seus 

documentos que constam o sobrenome advindo do matrimônio. Com efeito, 

é possível promover a restauração no Registro Civil, a teor do que dispõe 

o art. 109 da Lei 6.015/73. Art. 109. Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. A 

providência perseguida, se acolhida, não tem qualquer potencial para 

romper com a ordem pública advinda dos registros dessa natureza, 

ademais, a restauração derivada de mandado permite eventual pesquisa 

para que terceiros tenham o conhecimento da modificação do nome, 

preservando direitos e interesses. Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando a 

restauração do nome de solteira da requerente, fazendo constar seu 

nome como “MARIA GONETE CAROLINA”, quanto ao restante, inalterado, e 

consequentemente extingo o processo, com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação aos Cartório de Registros Civis competentes, 

determinando ao Senhor Oficial que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, cópia do referido registro para que seja anexado a estes 

autos. Isento de custas e despesas processuais. Cientifique-se o 

Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 24 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000144-45.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SCHEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA IEDA MENDES AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que a parte executada, apesar de intimada (Id. 

27320792), deixou que o prazo transcorresse sem comprovar o 

pagamento da dívida. Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a não comprovação de 

pagamento da dívida, com base no artigo 524 do CPC, intimo o exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir os autos com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora on-line (Id. 27316681). 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 27 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-89.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente, impulsiono os autos nos seguintes termos: 

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento de sua obrigação, conforme cálculos constantes do Id. 

27541566, no valor de R$=9.152,25= (nove mil cento e cinquenta e dois 

reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado até 

dezembro/2019. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 27 de 

março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000262-50.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LENITA RODRIGUES LAURENTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que a parte executada, apesar de intimada (Id. 

26928665), deixou que o prazo transcorresse sem comprovar o 

pagamento da dívida. Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a não comprovação de 

pagamento da dívida, intimo a exequente a requerer o que lhe for de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 27 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010090-19.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ISABEL TUBIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido de execução 

encontra-se sem planilha de atualização dos cálculos, com base no artigo 

524 do CPC encaminho intimação ao advogado da parte autora para as 

providências, no prazo de 5 cinco) dias, sob pena de arquivamento. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 27 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000648-17.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ANGELO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o decurso do prazo solicitado 

de suspensão dos autos pela parte autora, expeço intimação para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010060-81.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL GERACAO 2000 LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESCLEY PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o pedido de execução 

encontra-se sem planilha de atualização dos cálculos, com base no artigo 

524 do CPC encaminho intimação ao advogado da parte autora para as 

providências, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Deverá, ainda, indicar o atual endereço do executado, visto que é de 

conhecimento público que ele não mora mais nesta cidade. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 27 de março de 2020. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-29.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE PAULA MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(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))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte executada 

apresentou tempestivamente impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 

28023116), motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte exequente, na pessoa de seu advogado, a 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

supra, encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000415-83.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENERVINO GOMES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLTON NOLETO 03706267101 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que a parte executada, apesar de intimada (Id. 

27360525), deixou que o prazo transcorresse sem comprovar o 

pagamento da dívida. Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a não comprovação de 

pagamento da dívida, intimo a exequente a requerer o que lhe for de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 27 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: 1000376-53.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IRONDINA ROCHA ALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 acerca do despacho de ID 29994619.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-92.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAFAEL FERREIRA PEREIRA (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 acerca do despacho de ID 29994617.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006262-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 30718522. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001034-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (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 BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 30732575. Paranatinga, 26 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-10.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS (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 acerca do despacho de ID 29994616.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-25.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

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 acerca do despacho de ID 29994615.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-70.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA LIMA 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 acerca do despacho de ID 29994613.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-78.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO (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 acerca do despacho de ID 29994611.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000341-93.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOSANIEL FERREIRA PEREIRA (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 acerca do despacho de ID 29994608.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-11.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE DA CONCEICAO DO NASCIMENTO (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 acerca do despacho de ID 29994606.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000828-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (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 

INTIMAR as partes para se manifestar acerca da Sentença de ID 

30733407. Paranatinga, 26 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000334-04.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DOS SANTOS (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 acerca do despacho de ID 29994603 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-79.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOURO LEITE NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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 acerca do despacho de ID 29994602 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON PEREIRA COSTA (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 acerca do despacho de ID 29994601.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-12.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA BONATTI OAB - MT9644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 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 acerca do despacho de ID 29994599.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000008-44.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

 

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 Embargada para apresentar impugnação aos Embargos à 

Execução, nos termos do artigo 920, I, CPC, no prazo de 15(quinze) dias, 

sob pena de revelia. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000712-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES LONDERO OAB - PR62065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ROQUE VIDOTTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar as 

primeiras declarações, conforme decisão de ID 25479903. Paranatinga, 27 

de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000712-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APARECIDO FREDERICHE VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES LONDERO OAB - PR62065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ROQUE VIDOTTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias assinar o termo 

de compromisso de inventariante, conforme decisão de ID 25479903. 

Paranatinga, 27 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000013-66.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. C. (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 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias assinar o termo 

de compromisso de tutela provisória, conforme decisão de ID 28267390. 

Paranatinga, 27 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001719-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. S. (REQUERIDO)

D. K. S. S. (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 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias assinar o termo 

de compromisso de tutela e guarda provisória, conforme decisão de ID 

30096632. Paranatinga, 27 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001670-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIOCLESIO MARQUES MOURA (DE CUJUS)

ROSELY MARQUES DE MOURA (DE CUJUS)

JOAO MARTINS DE MOURA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias assinar o termo 

de compromisso de inventariante, conforme decisão de ID 30112196. 

Paranatinga, 27 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001670-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIOCLESIO MARQUES MOURA (DE CUJUS)

ROSELY MARQUES DE MOURA (DE CUJUS)

JOAO MARTINS DE MOURA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias apresentar as 

primeiras declarações, conforme decisão de ID 30112196. Paranatinga, 27 

de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001129-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE SAMPAIO (REQUERIDO)

GAUDISBETH RODRIGUES SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias assinar o termo 

de compromisso de inventariante, conforme decisão de ID 24168518. 

Paranatinga, 27 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000547-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias assinar o termo 

de compromisso de inventariante, conforme decisão de ID 24165502. 

Paranatinga, 27 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001072-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 27 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000306-36.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (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 de ID 29994285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-66.2020.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO PEREIRA DE JESUS (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 acerca do despacho de ID 30292395. Paranatinga, 

27 de março de 2020. Zelia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-73.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA 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 acerca do despacho de ID 30291689 . Paranatinga, 

27 de março de 2020. Zelia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001216-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LOPES SOBRINHO (AUTOR(A))

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES OAB - SP83161 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DAVID ALVES (REU)

JOAQUIM JOAQUINA ALVES (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – INTIMAR parte autora Nos termos da 

Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB 

da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora acerca do ID. nº 26338417 - Decisão. 

Paranatinga, 27 de março de 2020. ZELIA ALVES BISPO DA SILVA 

GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001255-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30744736. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001384-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SALES KULEWYRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30746690. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000874-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do Despacho de ID 30748383. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001033-63.2018.8.11.0044

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 BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30749263. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000896-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes da Sentença de ID 30750060. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001403-08.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS OAB - MT25587/O 

(ADVOGADO(A))

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMAR MICHEL DO NASCIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 25604904. Paranatinga, 27 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000567-98.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(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 de ID 30593440. Paranatinga, 

27 de março de 2020. Zelia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001085-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARICK AMARAL FARAH (REU)

AMADOR GARCIA CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 de ID 25479906 . Paranatinga, 

27 de março de 2020. Zelia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001085-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARICK AMARAL FARAH (REU)

AMADOR GARCIA CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 de ID 25479906. Paranatinga, 

27 de março de 2020. Zelia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-72.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 28209189. Paranatinga, 27 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-09.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir. Paranatinga, 27 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001343-35.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. O. V. (REQUERENTE)

B. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. J. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, inc. XVII. Impulsiono estes autos com 

a finalidade de que seja intimada a arte autora acerca da certidão do 

Oficial de Justiça ID.30414401.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000406-88.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO MARIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO d estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despachoe ID 29992832. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001673-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI BONATTO OAB - PR10011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

ANESIO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE XAVIER SILVA OAB - PR07406 (ADVOGADO(A))

 

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 citada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o 

pagamento, referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado avaliação do bem penhorado a ser 

cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento, tudo nos termo do ID 

Nº 26346237 - despacho. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. PARANATINGA-MT, 27 DE 

MARÇO DE 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-28.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR DAVID MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 29992835. Paranatinga, 27 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001784-16.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS CIPRIANO (REQUERIDO)

DILMO MARQUIARE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja citada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

avaliação e praceamento a ser cumprido 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. PARANATINGA-MT, 27 de 

março de 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA gestora judicial

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001779-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FAMIG AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR BELMIRO BEE (REQUERIDO)

IVANDA GHENO BEE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja citada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento, bem 

como acerca do ID nº 27825401 - Despacho Informo ainda que a guia 

deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

PARANATINGA-MT, 27 de março de 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA 

GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001802-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DO 

PARANA - SICOOB NORTE DO PARANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO NAGASAWA TANAKA OAB - PR19263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAIR ROSA DE SOUZA BELEM (REQUERIDO)

M.A. BELEM & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MANOEL ANTONIO BELEM (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja INTIMADA a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de INTIMAÇÃO a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento. BEM COMO ACERCA DO DESPACHO ID. 27825944 - 

Despacho Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. PARANATINGA-MT, 27 DE MARÇO DE 

2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000358-66.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS REIS MAGOGA OAB - SP283834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO LOPES MARTINS (IMPETRADO)

DEVENILSON DA SILVA (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (IMPETRADO)

JOSE GERALDO LOPES (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – INTIMAR Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da primeira 

vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do despacho ID Nº 

25236706 - Despacho. PARANATINGA-MT, 27 de março de 2020 ZELIA 

ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000385-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GONZAGA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)
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MEIRY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar impugnação à Contestação, ID 

25470788, no prazo legal. Paranatinga, 27 de março de 2020. Zelia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000005-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SAGUMSA (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 BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da primeira vara desta 

comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora acerca da sentença ID nº 30762368 PARANATINGA-MT, ----------- 

ZELIA ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000386-34.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

RAIMUNDO ALVES DA COSTA (TESTEMUNHA)

WALMIR MARCAL DE SOUZA (TESTEMUNHA)

LEONI EVARISTO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

OLIDIO DE MOURA E SILVA NETO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar impugnação à Contestação, ID 

25572166 , no prazo legal. Paranatinga, 27 de março de 2020. Zelia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000426-16.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar impugnação à Contestação, ID 

25470790, no prazo legal. Paranatinga, 27 de março de 2020. Zelia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001015-42.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes do Despacho de ID 24353094. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001013-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes do Despacho de ID 25315652. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001703-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH AROMA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 27 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000600-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))
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EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR as partes do Despacho de ID 30772143. Paranatinga, 27 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000400-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLEZIO MOREIRA DA SILVA OAB - MT14277/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida da Sentença de ID 30678393. Paranatinga, 

27 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-34.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 27 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000413-80.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIXPETRO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

CARLOS CESAR LEMES (REQUERIDO)

AMILTON RIBEIRO TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 27 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000983-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO DOMINGOS TIC (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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca do laudo pericial de ID 27365253. Paranatinga, 27 de Março de 

2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FATIMA SENGER (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

NEDIR SALETE MORETTO (TESTEMUNHA)

ADALTO RODRIGUES MAGALHAES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001119-97.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): SALETE FATIMA SENGER TESTEMUNHA: MARIA CRISTINA DE 

ARAUJO, NEDIR SALETE MORETTO, ADALTO RODRIGUES MAGALHAES 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

SALETE FATIMA SENGER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento 

nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, 

a parte requerida ofereceu contestação (id n. 25572168), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 14567438. Em audiência de 

instrução foi ouvida 01 testemunha. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 
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55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, 

para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição 

Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade 

mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) 

anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o limite para 

os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto no 

artigo 11, §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 permanentes. Nesse 

sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data 

da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-86.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO SORRENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

Autora, para no prazo de 15 dias, comprove nos autos qualquer causa a 

justificar a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento 

da gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001066-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 30688158.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001066-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 30688158.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-47.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque a parte 

requerente não apresentou aos autos o comprovante de seu endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução 

do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000919-90.2019.8.11.0044

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:

MICHEL ARIQUENES WOCHNER (EXECUTADO)

 

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 intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BREDA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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 intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000854-95.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIBARINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de intimar os advogados das 

partes, para no prazo legal. manifestarem acerca da juntada do ID 

25625745

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000722-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIOZIMEIRE APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de intimar os advogados das 

partes, para no prazo legal. especificarem as provas que pretendem 

produzir no presente feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de intimar os advogados da 

parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSELA SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para no prazo legal, apresentar manifestação no presente feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001238-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CAUTU (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO estes autos, com a finalidade de intimar os advogados da 

parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000656-24.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

SILVANY ALVES KENF (EXECUTADO)

W R DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000656-24.2020.822.0044 VISTO, Recebo o cumprimento de 

sentença de. 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). 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. 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: 1000470-35.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000470-35.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de aposentadoria por invalidez ajuizada por GERALDO 

SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, verifica-se que 

a advogada postulante pugnou pela desistência da ação em face do 

falecimento do requerente. Deste modo, os autos vieram-me conclusos. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, 

vislumbra-se que estes comportam extinção com fulcro no artigo 485, 

incisos VIII, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora 

manifestou o seu desinteresse no prosseguimento do feito e ausência de 

interesse processual. Importante consignar que o requerido sequer 

apresentou contestação, de modo que inaplicável a disposição do artigo 

485, §4º, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, 

homologo o pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o 

feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000527-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE TENACIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente exequente para, querendo, 

manifestar-se sobre a petição juntada no id 28276330, e requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010832-89.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CLARINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO AMILCAR NEDEL OAB - MT3483-O (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MORAES FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT21521-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 06/12/2019 às 13h40min, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MORAES FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre a 

petição juntada no ID 30729108 e requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL ARRUDA DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação 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)

 

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) AUTOR: ELYSSON GALVÃO SUZUKI FILIPIN DE SENA - 

MT13997/O, dos termos da r. decisão e da data designada para realização 

de audiência: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Sala de conciliação do 

CEJUSC Data: 05/06/2020 às 14h00, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000498-66.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000498-66.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE JESUS GOMES Endereço: Rua 

Pará, 812, bairro Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: ALAMEDA RIO 

NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , na pessoa de 

seu advogado para sanar o defeito de representação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial Peixoto de 

Azevedo , 27 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: 1000099-37.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCIMAR FERREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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. 

1000099-37.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Restabelecimento, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCIMAR 

FERREIRA DE SANTANA Endereço: PA VIDA NOVA I, TRAVESSÃO 03, 

LOTE 113, SÍTIO VERDE, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS ITAÚBAS, - DE 

3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-284 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, na 

pessoa de seu advogado, para manifestar quanto ao laudo pericial (ID 

30201374 ), no prazo de 05 dias. 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 , 27 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: 1000596-51.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY PESQUEIRA BERTOLIM (AUTOR(A))

ODETE NELCI BONAFIN (AUTOR(A))

FERNANDO BERTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000596-51.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 525.654,24 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Crédito Rural, Interpretação 

/ Revisão de Contrato]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ODETE NELCI BONAFIN Endereço: RUA PROFESSOR DARIO 

VELOSO, 110, VILA IZABEL, CURITIBA - PR - CEP: 80320-050 Nome: 

FERNANDO BERTOLIN Endereço: Rua Luis Mena, 1820, Centro, MATUPÁ - 

MT - CEP: 78525-000 Nome: DARCY PESQUEIRA BERTOLIM Endereço: PA 

HIJ, s/n, Sitio Barra do Dia, Zona rural, TERRA NOVA DO NORTE - MT - 

CEP: 78505-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Endereço: Avenida Brasil, 121, Centro Antigo, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de 

Azevedo-MT, 27 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: 1000188-60.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. D. O. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

PAMELA DE OLIVEIRA OAB - 012.386.811-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO -DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000188-60.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA 

GONCALVES Endereço: Rua Campo Grande, 504, Nova Esperança, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: PAMELA DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua Campo Grande, 504, Nova Esperança, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEGINALDO 

GONCALVES DA SILVA Endereço: RUA JERÔNIMO VILELA, 251, DOM 

ABEL, JATAÍ - GO - CEP: 75806-230 FINALIDADE: Intimar a parte autora e 

Advogado(a/s) para comparecerem à audiência de conciliação, instrução 

e julgamento designada para o dia 17 de junho de 2020, às 17h30min., 

acompanhados de suas testemunhas (art. 8º, lei 5.478/68), 

independentemente de prévio depósito de rol. Peixoto de Azevedo-MT, 27 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-61.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000843-66.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LIMA SOARES (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)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Oficie-se à Secretaria de Estado e de Segurança Pública do 

Estado do Maranhão (Instituto de Identificação) a fim de que remeta ao 

Juízo o prontuário de registro civil da requerente, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 2. Determino à Secretaria efetue buscas junto aos cartórios 

distribuidores das Comarcas de Peixoto de Azevedo-MT e Santa 

Luzia/MA, bem como na Justiça Federal, acerca de possíveis ações cíveis 

e criminais em nome da requerente. Após, vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-93.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ADSON PRADO DE SOUSA (AUTOR(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Na inicial, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita 

ou subsidiariamente o pagamento de custas ao final da demanda, ao 

argumento que não possui condições financeiras para arcar com as 

custas do processo. Decido. Atento à realidade econômica nacional e às 

pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC vigente, concedeu no §§ 5º 

e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o 

leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento 

parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das 

custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) 

parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo. 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou 

a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do 

autor não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

da assistência judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. As circunstâncias 

supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das 

custas, na forma do art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. (...)” Pelo exposto, aplicando 

o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 

6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro os pedidos de justiça gratuita e pagamento 

de custas ao final do processo, todavia, concedo o parcelamento das 

custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a 

primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, após a respectiva intimação 

para pagamento, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de 
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extinção do processo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria 

Judicial para cálculo proporcional das custas. Após, intime-se a parte 

autora para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Comprovado o 

pagamento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para imprimir 

regular prosseguimento do feito. Oficie-se ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento parcelado. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-83.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK FABRICIO CAPITANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento contra 

a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo 

agravante Darcy Lima dos Santos. Em juízo de retratação, mantenho a 

decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se decisão 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Intimem-se. 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: 1000699-58.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. OFICIE-SE o Banco do Brasil S/A, para que traga aos autos no 

prazo de 15 dias o extrato da conta corrente/poupança: 7305-5 agência: 

5916 em nome de HELIA DE ALMEIDA – CPF: 822.701.633-20, no período 

de 1º/01/2018 a 31/12/2019; 2. OFICIE-SE a Agência do INSS de Peixoto de 

Azevedo/MT, para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

relação de todos os empréstimos consignados em nome da parte autora. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000019-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO R. C. SCHOLTAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cumpra-se o despacho de fl. 29151429 em sua integralidade. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001124-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO NOLETO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Visto. Cite-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, faça o 

pagamento da soma em dinheiro reclamada, monetariamente atualizada 

desde o ajuizamento, ou ofereça embargos, previstos no art. 700, § 2º do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Conste do mandado 

que caso cumpra a determinação contida naquele, ficará isento de custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 702 CPC). Caso não pague 

nem ofereça embargos ou sejam estes julgados improcedentes, ficará 

sujeito à constituição de pleno direito de título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo-se na 

forma dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-11.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA QUARESMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. 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. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-33.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (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 - 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. 
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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: 1000385-78.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MONTEIRO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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); 5 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo social nos autos. 6. 

Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social na família da parte autora, devendo informar sua renda per capta e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000374-49.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ABREU DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ABREU DOS SANTOS OAB - MT26514/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 

30 dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000257-58.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON WATTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DALMAGRO JUNIOR OAB - SC19752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE FATIMA FON (REQUERIDO)

Outros Interessados:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)

SOCIEDADE HOSPITALAR ITAPIRANGA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

CARTA PRECATÓRIA Vistos. Se preenchidos os requisitos do art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 

da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se solicitando a 

complementação. Designo audiência para oitiva da testemunha GELSON 

NEI VAZ DOS SANTOS (pág. 1 – n.29696746) para o dia 03/09/2020, às 

17h00min. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Comunique-se ao Juízo 

Deprecante. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000324-23.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORACI PADILHA DE SOUZA (REU)

ANA VILMA CAMARA SANTOS (REU)

C. P. DE CAMARGO & CIA. LTDA - ME (REU)

RAIMUNDA GERSANDRA DE JESUS COELHO (REU)

CLAUDILEIA PEREIRA DE CAMARGO (REU)

VALDO DOS SANTOS (REU)

FRANCISCO DE ASSIS TENORIO (REU)

VALDECIR NORONHA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000971-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN FERREIRA PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Suspendo o curso da execução, nos termos do que dispõe o 

artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional. Remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, sem prejuízo de desarquivamento a qualquer tempo a 

pedido da parte interessada. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000411-47.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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DAVIS ARESTIDES LIMA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da noticia que o Sr. Davis Arestides Lima Silva foi 

convocado pelo Municipio de Peixoto de Azevedo/MT para o cargo de 

Médico Veterinário, ARQUIVEM-SE O FEITO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000678-82.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (AUTOR(A))

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER em favor de TALITA CLEIDE BARBOSA 

NOGUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando que é 

portadora de doença vascular periférica, necessitando de tratamento 

cirúrgico vascular. A exordial veio instruída com documentos de fls.. A 

antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em 04/07/2019 (fls. 

21397499). O Ministério Público informou a realização da cirurgia e 

requereu o julgamento antecipado da lide, com a procedência dos pedidos 

formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (fls. 

26226248). É o relatório. Decido. Por ser a matéria exclusivamente de 

direito e não havendo a necessidade de produção de outras provas, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, trata-se de Ação 

Civil Pública ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando 

compeli-lo à realizar procedimento cirúrgico para retirada de tumor 

cerebral, a fim de resguardar a vida de TALITA CLEIDE BARBOSA 

NOGUEIRA. Os documentos juntados nos autos indicaram que de fato a 

paciente apresentava quadro de urgência, sendo imperioso, naquele 

momento o deferimento da medida vindicada. Quando do deferimento da 

liminar, ficou consignado que: DEFIRO a tutela de urgência requerida para 

determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que providencie 

URGENTEMENTE, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a efetiva 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCERNENTE EM FORNECER 

AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR, à paciente TALITA CLEIDE 

BARBOSA NOGUEIRA, em qualquer das unidades de saúde das cidades 

do Estado de Mato Grosso que atestem a vaga, inclusive em outro Estado 

da federação, a fim de que sejam realizados todos os demais 

procedimentos médicos necessários para resguardar a sua vida, seja em 

hospital da rede pública ou privada, suportando o requerido todo ônus 

financeiro, sob pena de fixação de tutela inibitória diária em R$ 1.000,00 

(um mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem, até o limite 

equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Fixo como dies a quo 

da multa a data em que o descumprimento for comunicado pelo Ministério 

Público a este Juízo. Apreciando o mérito da presente demanda entendo 

que os argumentos lançados na decisão liminar devem ser confirmados, 

mormente porque o objetivo maior foi garantir a TALITA CLEIDE BARBOSA 

NOGUEIRA o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, 

consagrados na Constituição Federal. Com efeito, os direitos à vida e à 

saúde são fundamentais, amplos, incondicionais e absolutos, sendo 

matéria com origem constitucional direta (artigos 5º, caput; c/c 196 e 

seguintes, da CF/88). Nas palavras do excelso Ministro Celso de Melo, o 

direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente 

tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder 

Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e 

econômicas idôneas que visem a garantir, os cidadãos, o acesso 

universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar (RE 

393175 AgR). Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal não se tratam 

de mera norma programática, mas impingem aos entes federados um 

dever de prestação positiva, obrigando os a implementar políticas públicas 

que concretizem e garantam eficácia ao direito à saúde. Ocorre que 

muitas vezes as políticas públicas adotadas pelo Estado, mesmo que 

amplas e contínuas, não são suficientes ou eficazes na concretização 

destes deveres, seja em virtude da voluptuosa demanda pelos serviços 

de saúde, seja porque os medicamentos e tratamentos constantes dos 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estatuídas pelo SUS não 

acompanham a evolução médica. Logo, quando há deficiência nesta 

prestação, é natural que ocorra a judicialização do direito de proteção à 

saúde e à vida, sendo de extrema importância para o Estado Social e 

Democrático de Direito, conforme elucidam os excelsos jurista Gilmar 

Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco: “Constatando-se a existência de 

políticas públicas que concretizam o direito constitucional à saúde, cabe 

ao Poder Judiciário, diante de demandas como as que postulam o 

fornecimento de medicamentos, identificar quais as razões que levaram a 

Administração a negar tal prestação. É certo que, se não cabe ao Poder 

judiciário formular políticas sociais e econômicas na área da saúde, é sua 

obrigação verificar se as políticas eleitas pelos órgãos competentes 

atendem aos ditames constitucionais do acesso universal e igualitário . 

(MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco em 

Curso de direito constitucional. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 706) Neste contexto, convém esclarecer que quando o Poder 

Judiciário constata a ausência de prestação ou de prestação inadequada 

deste serviço e determina o fornecimento gratuito de medicamento ou a 

realização de uma cirurgia à pessoa carente de recursos, não está 

desrespeitando o princípio da independência dos poderes ou 

comprometendo a universalidade do acesso a saúde, mas sim 

assegurando a dignidade da pessoa humana e zelando pela realização da 

justiça social, papel que lhe insculpiu a carta constitucional. Importante 

ressaltar que a dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º da 

Carta Magna como princípio fundamental da República Federativa do Brasil 

e hoje é concebida como valor supremo da democracia. No caso dos 

autos verificou-se que no momento do ajuizamento da presente demanda 

a situação de saúde de TALITA CLEIDE BARBOSA NOGUEIRA 

apresentava tamanha gravidade, que a concessão da tutela de urgência 

foi medida impositiva, sob o risco de perecer o próprio direito resguardado, 

in casu A VIDA. Por fim, no presente feito resta incontroverso a 

responsabilidade dos requeridos no fornecimento do tratamento e meios 

de garantir à saúde, vida e à dignidade de TALITA CLEIDE BARBOSA 

NOGUEIRA, especialmente em razão de serem direitos a serem garantidos 

de forma solidária pelos entes estaduais e municipais. Ademais, de acordo 

com os arts. 264, 275 e 283, todos do Código Civil de 2002, bem como pela 

doutrina mais autorizada que rege o conceito de solidariedade, pode-se 

dizer que o credor tem direito de receber de cada um dos devedores o 

objeto devido, cabendo a estes discutir posteriormente quem tinha a 

obrigação originária, ressarcimento os demais. No entanto, 

independentemente deste conceito civilístico de solidariedade, reporto-me 

ao disposto no artigo 198, principalmente no inciso II, da Constituição 

Federal de 1.988. Tal dispositivo, regulamentando o Sistema Único de 

Saúde, fixa uma diretriz que entendo imprescindível para o presente caso, 

qual seja – o "atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Ora, se o 

atendimento é INTEGRAL; mais que isso, se a prioridade é para 

ATIVIDADES PREVENTIVAS; não deixando de lado os serviços 

assistenciais, inegável é que todo aquele que bate às portas de um ente 

público (Municipal, Estadual ou Federal) solicitando saúde deve dele 

prontamente receber. Não cabe ao Estado se isentar da responsabilidade, 

nem alegar ser de competência da União a responsabilidade pelo SUS, 

pretendendo se isentar da responsabilidade, antes, deve efetivar o 

comando Constitucional do atendimento INTEGRAL, pleiteando 

posteriormente, em processo próprio se for o caso, o eventual 

ressarcimento do que tenha por direito dos entes mais abastecidos 

financeiramente - União. O que não pode é um cidadão, necessitando de 
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procedimento terapêutico para a manutenção de sua saúde e vida, ter 

negado este direito enquanto autoridades públicas discutem de quem é a 

responsabilidade de “pagar a conta”, principalmente se a instituição do 

Sistema Único de Saúde visou trazer todos os entes públicos para uma 

cooperação mútua, devendo sempre atender incondicionalmente a 

população. Por oportuno, não estamos tratando de uma cirurgia 

excepcional realizada no exterior, muito menos de contratação de 

profissionais altamente capacitados. O que se pleiteou foi a 

disponibilização de vaga em leito de UTI, transporte, exames e demais 

procedimentos necessários, que o Estado e o Município podem muito bem 

suportar, cabendo aos mesmos, entendendo que não possuem a 

responsabilidade final, pleitearem em ação regressiva um contra o outro 

ou, ainda, contra a União, o direito de ressarcimento dos valores 

despendidos com o cumprimento da obrigação imposta nesta ação. No 

mesmo sentido, tem-se o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178, 

segundo o qual é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar 

o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos 

eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a 

concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados, 

veja-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS, 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. Q polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, rei. Min. Luiz Fux, 

DJe 16/3/2015).” 3. Dispositivo: Posto isso, e sem maiores delongas, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial e confirmo a tutela de urgência deferida às 

fls. 21397499. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Isento as partes do pagamento de 

custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000562-13.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DE ARAUJO NADALUTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A SILVANA ROCHA SOUSA DOS SANTOS ajuizou AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO em face de MARIA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO NADALUTTI, 

sustentando que a interditanda não tem condições de realizar atividades 

laborativas (CID – F 20.9), necessário se faz a sua nomeação como 

curadora à interditanda para representá-la na prática de todos os atos da 

vida civil. A inicial fora devidamente instruída com os documentos de fls. 

8/21. Pela decisão de fl. 22/25, a Sra. SILVANA ROCHA SOÚSA DOS 

SANTOS foi nomeada como curadora provisória de MARIA CONCEIÇAÃO 

DE ARAÚÚJO NADALÚTTI, além do que foi designada audiência de 

interrogatório. Realizada audiência, ocasião que foi realizado o 

interrogatório da interditada, sendo apresentada defesa por negativa geral 

e determinada realização de perícia médica (fls. 16976809). Foi acostado 

aos autos perícia médica (fls. 57). Estudo Social realizado às fls. 

24056340. Parecer do Ministério Público Estadual às fls. 23883111, 

opinando pela procedência do pedido inicial. Relatei. Fundamento e decido. 

O pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Examinando os 

autos constato que a requerida deve realmente ser interditada, uma vez 

que a pericia médica informou que “periciando absolutamente incapaz de 

reger sua vida, cuidar da própria saúde ou prover o próprio sustento, 

necessitando inclusive ajuda de terceiros”, sendo anomalia irreversível, 

tendo total necessite raciocínio avançado e tomada de decisões. Em 

audiência verificou-se que de fato MARIA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO 

NADALUTTI necessita da assistência de terceiros para administrar a sua 

vida, situação essa também confirmada pelo Estudo Psicossocial realizado 

pela Equipe Multidisciplinar do Juízo. Assim, considerando que o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil estabelece que estão sujeitos à curatela 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade, à MARIA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO NADALUTTI deverá ser 

nomeada CURADORA, e esta deverá ser a pessoa da requerente – 

SILVANA ROCHA SOUSA DOS SANTOS, sua vizinha, que se mostrou 

interessada e capaz de assistir. No entanto, a interdição de MARIA 

CONCEIÇÃO DE ARAÚJO NADALUTTI se dará para o fim de dar-lhe 

curador para ASSISTI-LA nos atos de natureza patrimonial e negocial, haja 

vista que a Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, promoveu alterações no Código Civil, especificamente no 

artigo 4º, inciso III, para disciplinar que são incapazes relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer aqueles que, por causa transitória 

ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Desta feita, embora o 

pedido contido na inicial seja para determinar a interdição de MARIA 

CONCEIÇÃO DE ARAÚJO NADALUTTI para que a requerente SILVANA 

ROCHA SOUSA DOS SANTOS possa representa-la na prática de todos os 

atos da vida civil, este magistrado apenas poderá nomear curador à 

interditanda para que possa ser ASSISTIDA nos atos relativos aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial, em atenção ao que dispõe o artigo 85 

da Lei nº 13.146/2015 e à atual redação do artigo 4º do Código Civil. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO de MARIA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO 

NADALUTTI, nascida em 07/05/1955, portadora do CPF nº 452.327.681-15, 

RG 0317354-2 SSP/MT, declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, 

do Código Civil, e de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do citado codex, 

nomeio como sua CURADORA SILVANA ROCHA SOUSA DOS SANTOS, 

portador do RG nº 1818832-0 SSP/MT e CPF: 000.340.601-62, para 

ASSISTI-LA nos atos relacionados aos direitos de natureza PATRIMONIAL 

e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 13.146/2015). Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço 

fundamentado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e no art. 9º, III do Código 

Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil de pessoas 

naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 

Considerando a atuação do médico perito Dra. Geane Moron Beati (fl. 

21005843), determino o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a 

titulo de honorários periciais. Sem custas ou honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000860-05.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO 

COMINATÓRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

ELIAS DE OLIVEIRA LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. No 

decorrer do procedimento, o autor veio a óbito (fl. 20603396), ocorrendo o 

pedido de extinção do feito à fl. 20603046. Relatei. DECIDO. Tendo em 

vista a petição de fl. 20603046 informando o óbito da parte, extingo o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários na forma da Lei. Considerando a 

ausência de interesse processual, certifique-se imediatamente o trânsito 

em julgado. Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000966-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CHAVES E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de Execução Fiscal, ajuizado pelo MUNICÍPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO, em face do CLAUDIO CHAVES E SILVA. No 

decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme petição de fl. 18567097. É o relatório. Decido. 

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Na mesma 

oportunidade, Determino: Diante do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais: I – remetam-se ao 

cartório distribuidor para cálculo das custas e despesas processuais; II - 

intime-se o requerido para pagamento das custas, no prazo de 15 dias, 

sob pena de averbação no distribuidor e expedição de certidão de dívida 

ativa e protesto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto 

de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-76.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIR SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A ALDECIR SANTOS ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE AMPARO 

ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser acometido por doença que o 

incapacita para o desempenho das atividades da vida diária e do trabalho, 

sendo pessoa pobre que necessita de ajuda para sobrevivência. Juntou 

documentos às fls. 15926590, 15926847, 15926869 e 15926873. Formada 

a angularidade da relação processual, o requerido contestou a ação 

aduzindo, em síntese, a sua improcedência (fls. 17488611). Estudo Social 

realizado às fls. 19558802. Laudo Pericial juntado às fls. 21151068. 

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Trata-se de "ação de benefício de amparo social a pessoa 

portadora de deficiência”, em que a parte autora sustenta estar 

impossibilitada para o trabalho, não tendo condições de manter seu próprio 

sustento, preenchendo assim, os requisitos exigidos pela Lei nº. 

8.742/1993 e art. 203, inc. V da Constituição Federal, fazendo jus ao 

benefício pleiteado. A Lei nº. 8.742/1993, ao dispor sobre os Planos de 

Benefícios da Assistência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 203 da Constituição 

Federal, assevera, em seu artigo 20, caput, in verbis: “Art. 20. O benefício 

de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família”. A Constituição Federal assim dispõe: 

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de beneficio 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”. Dessume-se, assim, que dois são os requisitos 

exigidos pela Lei 8.742/1993, para obtenção do amparo social: • ser 

portadora de deficiência; • ser incapaz de prover seu próprio sustento e 

não podendo sua família garantir sua mantença; Neste sentido, a 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20, DA 

LEI 8.742/93. DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO: 

INCAPACIDADE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO À QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. Nos termos da Lei 8.742, de 1993, art. 20, o benefício de 

prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. 2. Dois são os requisitos para concessão do 

benefício de prestação continuada, e ainda que se considere preenchido o 

requisito da hipossuficiência econômica, ausente está o requisito 

incapacidade, eis que o laudo médico atesta tratar-se de menor que sofre 

de doença (epilepsia) que não o incapacita para atividades típicas de sua 

idade. 3. A ausência de comprovação do atendimento a um dos requisitos 

exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do benefício de amparo 

social. 4. Apelação não provida”. (TRF – 1º Região, AC 

0004202-21.2006.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL RENATO MARTINS 

PRATES (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.351 de 02/10/2013). 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a doença da requerente não a impede de 

exercer as atividades que garanta sua existência de forma digna. A 

PERICIA MÉDICA FOI CATEGORICA EM AFIRMAR QUE, A PARTE AUTORA 

APRESENTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, PODENDO EXERCER 

ATIVIDADE LABORAL PARA O PRÓPRIO SUSTENTO. Deste modo, não há, 

nos autos, comprovação do atendimento de um dos requisitos exigidos 

pela Lei 8.742/93, qual seja: a incapacidade laboral. Como é sabido, o ônus 

da prova é daquele que alega e como não restou demonstrado a 

incapacidade, há que ser indeferido o pedido, impondo, assim, a 

improcedência do pedido. Quanto ao segundo requisito: O laudo social 

demonstra que o requerente não vive em situação de hipossuficiência. 

Não há prova suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade 

para efeito de amparo social, possuindo 2 (dois) filhas com idade laboral 

(fls. 19558802). Ao analisar todo conjunto probatório constante nos autos, 

constato uma total independência financeira do núcleo familiar da parte 

autora, considerando os laudos sociais. Além do mais, esclareço que o 

benefício assistencial não pode ser utilizado como substitutivo às políticas 

públicas de saúde, que devem ser ofertadas pelo Poder Público, seja 

através de suas esferas administrativas, seja por meio das demandas 

judiciais próprias, destinadas especificamente à obtenção de 

medicamentos e tratamentos de saúde ainda não disponibilizados na rede 

pública. Desta forma, não foi considerada incapacitada para o próprio 

sustento da parte autora, havendo ausência de comprovação dos 

requisitos exigidos pela Lei n. 8.742/93 determina o indeferimento do 

benefício de amparo social a deficiente. Dispositivo Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001017-75.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de ANTÔNIO DIAS DE OLIVEIRA. Às fls. 

adveio a informação de acordo entre as partes. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 
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partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta 

forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que 

atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a 

homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. A livre manifestação da 

vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser respeitada pelo 

julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que a este, salvo 

nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas averiguar o aspecto 

formal do ato e, se resguardado pela legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA PROFERIDA. POSSIBILIDADE. 

ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Proferida a 

sentença e, ainda que transitada em julgado, não há óbice para a 

homologação de acordo celebrado posteriormente. Nos termos do artigo 

125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado tentar 

conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, com isso, solucionar o 

conflito de interesses submetido ao crivo do Poder Judiciário. Cabe ao 

julgador buscar, a todo momento, mesmo após a prolação de sentença, a 

conciliação das partes, no intuito de alcançar o fim maior do processo, 

qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida solução dos litígios, 

segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto Processual Civil. Sendo as 

partes maiores e capazes, além de o direito ser disponível, razão não há 

para a recusa na homologação de acordo (...)”. (TJDF; Rec. 

2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, 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. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000581-19.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PRATINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS movida por CLAUDIO PRATINE em face de BANCO 

BRADESCO S/A. Às fls. 27371393 adveio a informação de acordo entre 

as partes. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do 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, na forma do 

artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo entabulado pelas 

partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, 

atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, 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. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, Determino: 

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais: I – remetam-se ao cartório distribuidor 

para cálculo das custas e despesas processuais; II - intime-se o requerido 

para pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de averbação 

no distribuidor e expedição de certidão de dívida ativa e protesto. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-72.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNICAÇÃO VISART (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010007-72.2014.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EMILIANA BORGES 

FRANCA Endereço: Rua BRASILIA, 308, AP 06, JARDIM PAULISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: COMUNICAÇÃO VISART 

Endereço: Rua RUA RIO BONITO, 45, JARDIM ARAGUAIA II, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 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$ 5.258,59 ( Cinco mil reais duzentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e nove centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidência 

da multa de 10% (dez por cento), a teor do art. 475-J do CPC (art. 523, 
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§1º, do NCPC). 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 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: 8010276-48.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI VITOR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010276-48.2013.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 17.500,00 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: EVANI VITOR RODRIGUES Endereço: Rua FORTALEZA, 

603, NOVA ESPERANCA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA 

Endereço: Rua GETULIO VARGAS, 70, 3º PISO, CENTRO, CAMBORIÚ - SC 

- CEP: 88340-347 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FINALIDADE: para apresentar o endereço correto e atualizado da parte 

requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. COMPLEMENTO : 1. 

Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 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: 8010117-08.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MEIRIM ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

8010117-08.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 24.024,08 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSIMAR MEIRIM ROCHA Endereço: Avenida 

PRINCIPAL, Nº. 01, DISTRITO UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Endereço: Avenida MARTE, 489, ANDAR 1 

PARTE A, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06541-005 

Senhor(a): MERCADO COM.REPRESENTAÇÃO A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 
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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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de março 

de 2020. Atenciosamente, (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: 8010104-09.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBIA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010104-09.2013.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 27.120,00 ESPÉCIE: [Responsabilidade do Fornecedor, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIBIA DE SOUSA SILVA Endereço: Rua RUA FREDERICO 

CAMPOS, 697, CASA, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A 

Endereço: Avenida ITAMAT DIAS S/N ESQUINA C/ THIAGO MAGALHAES 

NUNES, S/N, BANCO, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 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$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais), e juros de mora de 1% ao mês desde o evento 

danoso,. 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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010045-21.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ANDRADE DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010045-21.2013.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 22.140,00 ESPÉCIE: [Responsabilidade do Fornecedor, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: PAULO ROBERTO 

ANDRADE DE ALCANTARA Endereço: Avenida BRASIL, SN, PREDIO 

CAIXA ECENOMICA FEDERAL, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: NEON DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Endereço: Rua JOSÉ MIDENA, 325, 

JARDIM ALVORADA, JAÚ - SP - CEP: 17210-440 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 ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 
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disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 27 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: 1000295-41.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (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 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000295-41.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 162,02 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA Endereço: PRIMEIRO DE 

OUTUBRO, 105, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE 

CARVALHO, 851, 14 ANDAR, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documento 

hábil à comprovar a ausência justificada. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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: 1000263-36.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIENIA ALVES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000263-36.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 156,79 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALTIENIA ALVES PINHEIRO Endereço: Rua México, 17, Liberdade, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO , 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 Total das Custas 

Processuais R$ 557,84 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos). SENTENÇA: Destarte, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 e 

Enunciado 20 - FONAJE-CNJ, c/c artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, a teor do disposto 

no Enunciado 28 - FONAJE/MT. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-03.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OLDAIR DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000401-03.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 166,56 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OLDAIR DE SOUSA SILVA Endereço: Rua Panamá,, 207, Bairro 

Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO , para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, 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. Valor Total das Custas Processuais R$ 557,84 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). 

SENTENÇA: Destarte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 20 - 

FONAJE-CNJ, c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas, a teor do disposto no Enunciado 28 

- FONAJE/MT. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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: 1000229-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000229-61.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 88,53 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS Endereço: Rua Ipê, 22, 

Mãe de Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: R. Thiago Magalhães 

Nunes, 791, Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o débito, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS. 

Valor Total das Custas Processuais R$ 557,84 (quinhentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta e quatro centavos). SENTENÇA: Destarte, julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado 20 - FONAJE-CNJ, c/c artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas, a teor do 

disposto no Enunciado 28 - FONAJE/MT. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS CORON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de março de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no 

importe de R$557,84, a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

19219221. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 para recolhimento da guia de custas e 144,44 para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no 

importe de R$557,84, a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

19219221. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 para recolhimento da guia de custas e 144,44 para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar 

“custas e taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número 

único do processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os 

campos com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis 

(Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar 

guia”. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se em relação ao 

fragmento da r. decisão (ID 5576346), transcrito a seguir: " No presente 

caso, não podemos olvidar que a parte reclamante, ao invés de buscar a 

solução do problema através de meio alternativo de solução do conflito, 

propôs de plano, a presente demanda, mesmo tendo à sua disposição o 

PROCON de Pontes e Lacerda e a ferramenta supracitada - 

“consumidor.gov.br“, que vem a ser um “serviço público para solução 

a l t e r n a t i v a  d e  c o n f l i t o s  d e  c o n s u m o  v i a  i n t e r n e t ” 

(https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1452514073471). ISSO 

POSTO, SUSPENDA-SE o presente feito, até que o/a requerente promova 

esgotamento da via administrativa junto à instituição financeira ou através 

do site: consumidor.gov.br, apresentando nos autos documentos que 

comprovem a tentativa na esfera administrativa ou extrajudicial."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no 

importe de R$573,35, a que foi condenado nos termos da sentença ID 

17058065. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 para recolhimento da guia de custas e R$159,95 para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção 

“Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e selecionar a opção que 

aparece, inserir o número único do processo e clicar em buscar, clicar em 

“Próximo”, preencher os campos com o CPF do pagante. Em seguida, 

clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os 

valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de 

pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$569,59 e multa processual de R$156,19, a que foi condenado nos 

termos da sentença de ID 16557012. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 para recolhimento da guia de custas e 

R$156,19 para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, 

selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e 

selecionar a opção que aparece, inserir o número único do processo e 

clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos com o CPF do 

pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa 

Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia 

e o comprovante de pagamento no sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$569,59, bem como multa processual de R$156,19, a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas XXX. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 para recolhimento da guia de custas e 

R$156,19 para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, 

selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e 

selecionar a opção que aparece, inserir o número único do processo e 

clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos com o CPF do 

pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa 

Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia 

e o comprovante de pagamento no sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$617,10, a que foi condenado nos termos da sentença ID17058059. Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$416,51 para 

recolhimento da guia de custas e R$200,60 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-89.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLLET KELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se em relação ao 

fragmento da r. decisão (ID 5576348), transcrito a seguir: " No presente 

caso, não podemos olvidar que a parte reclamante, ao invés de buscar a 

solução do problema através de meio alternativo de solução do conflito, 

propôs de plano, a presente demanda, mesmo tendo à sua disposição o 

PROCON de Pontes e Lacerda e a ferramenta supracitada - 

“consumidor.gov.br“, que vem a ser um “serviço público para solução 

a l t e r n a t i v a  d e  c o n f l i t o s  d e  c o n s u m o  v i a  i n t e r n e t ” 

(https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1452514073471). ISSO 

POSTO, SUSPENDA-SE o presente feito, até que o/a requerente promova 

esgotamento da via administrativa junto à instituição financeira ou através 

do site: consumidor.gov.br, apresentando nos autos documentos que 

comprovem a tentativa na esfera administrativa ou extrajudicial."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-89.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLLET KELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$572,13, a que foi condenado nos termos da sentença de ID17058051. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e 158,73 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no sistema PJe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AMAURI FERNANDES (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))

 

Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$802,69, a que foi condenado nos termos da r. sentença de ID 

17289064. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$413,40 para recolhimento da guia de custas e R$389,29 para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção 

“Emitir Guia”, digitar “custas e taxas finais” e selecionar a opção que 

aparece, inserir o número único do processo e clicar em buscar, clicar em 

“Próximo”, preencher os campos com o CPF do pagante. Em seguida, 

clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os 

valores e clicar em “Gerar guia”. Será gerado um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de 

pagamento no sistema PJe

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDA DORNELLO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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EDENALDO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001040-80.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAMAR GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001040-80.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDILAMAR GONCALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL No que tange ao pedido de tutela de urgência há de 

se observar que o ato administrativo que cancelou o pagamento do 

benefício, bem como o indeferimento do requerimento administrativo gozam 

da presunção de legitimidade e veracidade, intrínseca aos atos 

administrativos, sendo certo que, em juízo de cognição sumária se mostra 

temerária a concessão ab initio e inaudita altera parte da concessão 

imediata do benefício, sem ao menos, uma análise mais aprofundada pelo 

expert que possa corroborar com as alegações deduzidas pela parte. 

Assim sendo, INDEFIRO ab initio a tutela de urgência ora pleiteada e 

determino o prosseguimento dos autos, com o cumprimento integral da 

decisão proferida anteriormente. Publique-se e IIntimem-se. Prossiga-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2020. Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 27 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE CARDOSO CHORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (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: 1000284-71.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ROSIANE CARDOSO CHORE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ROSIANE CARDOSO CHORE propôs a presente ação de AUXÍLIO 

MATERNIDADE RURAL em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que reúne todos os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido, mas que o 

benefício foi negado pela autarquia federal. A parte requerente juntou os 

documentos comprobatórios, com comunicação de decisão com 

indeferimento do pedido administrativo. O INSS apresentou contestação, 

pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de 

instrução, foram ouvidas testemunhas. É o relatório. DECIDO. A Lei 

8.213/91, em seu artigo 71, prevê que “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”. O parágrafo único 

do art. 39 da Lei 8.213/91 dispõe que “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”. Por sua vez, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 reduziu a 

carência para 10 (dez) contribuições mensais. Além disso, é cediço que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, conforme Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região e Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 27 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Não é admissível prova 

exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício 

de atividade urbana e rural Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça – A 

prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que NÃO foram juntados aos autos pela parte 

autora documentos cabias que possam servir de prova material do vínculo 

ruralista da parte autora. Não sendo suficiente, portanto, meras provas 

testemunhais sem maior convicção. Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora NÃO comprovou o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

suficiente para atender à carência do referido benefício, e foi 

demonstrado o efetivo nascimento da criança, razão pela qual o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Julgo improcedente o pedido. 

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. , 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003592-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DA SILVA SUZANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003592-52.2019.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSINEIA DA SILVA SUZANA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ROSINEIA DA SILVA 

SUZANA propôs a presente ação de AUXÍLIO MATERNIDADE RURAL em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados 

nos autos, sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais 

para procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela 

autarquia federal. A parte requerente juntou os documentos 

comprobatórios, com comunicação de decisão com indeferimento do 

pedido administrativo. O INSS apresentou contestação, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. Realizada a audiência de instrução, foram 

ouvidas testemunhas. É o relatório. DECIDO. A Lei 8.213/91, em seu artigo 

71, prevê que “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”. O parágrafo único do art. 39 da Lei 
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8.213/91 dispõe que “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”. Por sua vez, o art. 25, III, da Lei 8.213/91 reduziu a carência 

para 10 (dez) contribuições mensais. Além disso, é cediço que a prova 

unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade 

rurícola, conforme Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que NÃO foram juntados aos autos pela parte 

autora documentos cabias que possam servir de prova material do vínculo 

ruralista da parte autora. Não sendo suficiente, portanto, meras provas 

testemunhais sem maior convicção. Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora NÃO comprovou o exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

suficiente para atender à carência do referido benefício, e foi 

demonstrado o efetivo nascimento da criança, razão pela qual o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Julgo improcedente o pedido. 

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. , 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003279-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILEUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003279-91.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

GILEUZA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Às partes para que especifiquem provas. , 27 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-89.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000729-89.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO ALVES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Ao requerente para que comprove que procedeu à reclamação 

administrativa junto à instituição financeira e apresente extrato bancário 

referente aos três meses anteriores antes do primeiro desconto, em 05 

dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-79.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001053-79.2020.8.11.0013. AUTOR: 

SAMUEL RAMOS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos Defiro a AJG, ante a afirmação de lei. Cite-se o requerido 

com as advertências legais para apresentar resposta, querendo e no 

prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a 

matéria de fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação 

dê-se vista ao autor para impugnação. DETERMINO a realização de exame 

pericial e, para tanto, NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico 

Doutor LAURO LARAYA JÚNIOR – CRM/RO 2785 (endereço: R. Gonçalves 

Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena - RO. Cep. 

7 6 9 8 0 - 0 0 0 .  T e l .  6 9  –  3 3 2 2 - 9 8 2 2  /  8 1 3 1 - 0 6 0 1  / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, e deverá 

exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos 

formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender 

pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, 

“caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais devidos ao 

perito ora nomeado no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais) forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Deverá o (a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, 

intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos 

II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral 

cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. , 25 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 4227-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Faria Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, José Dárcio de Andrade 

Rudner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Jose Peixoto 

Vellozo - OAB:OAB/RJ 109.231

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. 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.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62209 Nr: 2549-78.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladário Silva Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira, JOSÉ FELISBINO DE 
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OLIVEIRA, Paulino Alves de Freitas, Guilherme Karpinski, Geovanes Paulo 

Machado, Valdimar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Marcelo Beduschi - OAB:MT/10.879-A, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12404, Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Intimadas as partes acerca do cálculo do contador judicial às fls. 297, 

quedaram-se inertes (fls. 301).

É o relatório. Decido.

Em virtude da inércia das partes, HOMOLOGO os cálculos de fls. 297.

Intimem-se.

 Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126277 Nr: 6378-91.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENFICA ANTONIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Pontes e Lacerda

Gabinete da Primeira Vara

Vistos.

Certifique-se eventual decurso de prazo para resposta pelo requerido.

Após, voltem conclusos para análise de homologação do laudo técnico 

pericial.

Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 26 de março de 2020

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162560 Nr: 1597-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romer Silva dos Santos, Rogério Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT.

 Vistos.

ROMER SILVA DOS SANTOS ajuizou a presente Ação de Consignação em 

Pagamento em face do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, visando a compelir o requerido a receber a importância referida na 

inicial.

Recebida a inicial, foi intimado o autor para proceder o depósito do valor 

declarado. Sendo que o fez.

Procedida a citação, o requerido contestou.

Relatado. Decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

Alegou o requerido BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTD 

que não houve o depósito integral da dívida.

Tem-se que o requerido interpôs demanda de busca e apreensão em face 

do autos (autos de n. 1000553-81.2018.8.11.0013) em que visa a 

apreensão de veículo automotivo em razão de descumprimento dos termos 

do grupo/cota de consórcio nº 8243/235, apontando dívida de R$ 

5.167,89.

Ocorre que o contrato discutido e o valor apontado como devido é mesmo 

dos autos em epígrafe, sendo o valor já depositado em juízo desde 

24.08.2018 (Ref: 23).

Com isso, denota-se que há resistência do requerido em receber o 

‘quantum’ devido, sendo que o demandante depositou o valor correto, 

conforme se apura dos autos de n. 1000553-81.2018.8.11.0013.

Com isso, depositada a importância, e não havendo qualquer fato que 

afaste a pretensão do autor, deve ser a medida deferida.

Face ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação e DECLARO extinta a 

obrigação, confirmando a tutela já deferida antecipadamente.

Na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, pagará a parte 

requerida as custas processuais e os honorários advocatícios, estes 

fixado em 15% do valor atualizado da causa.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Narra o excipiente que a referida dívida é baseada em um contrato 

anulado por sentença judicial no processo de n. 2146-70.2015.811.0013, 

Código 100141, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes 

e Lacerda – MT, sendo que a ação é baseada em uma confissão de dívida 

firmada em 04/04/2012, estando vencida desde 10.04.2014.Narra ainda 

que a sentença que anulou o contrato deve retornar as partes ao ‘status 

quo ante’ e, consequentemente, a contagem do início do prazo 

prescricional a partir de 04.04.2012, ocorrendo, com isso, o prazo fatal 

para interposição da demanda em 05.04.2017.Ocorre que a sentença em 

questão, proferida nos autos de n. 2146-70.2015.811.0013, não declarou 

a nulidade total do contrato, eis que manteve o excipiente devedor, de 

modo que ainda foi condenado ao pagamento das custas processuais. 

Senão vejamos:“A análise das demais teses restam prejudicadas. Diante 

de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o 

processo com julgamento de mérito, consoante dispõe o artigo 487, inciso 

I, do NCPC e, de consequência, DECLARO NULO o contrato apresentado, 

diante da nulidade por simulação, entretanto, reconheço que o autor 

continua sendo devedor do réu devendo ser utilizado os indicadores 

oficiais para atualização da dívida, com juros legais. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, os quais fixo, por equidade, levando-se em conta, 

sobretudo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em R$ 800,00 ao patrono 

do autor, consoante o Novo Código de Processo Civil”.Dessa forma, 

aplica-se integralmente o art. 202 do Código Civil, interrompendo o prazo 

prescricional, não estando, portanto, a monitória prescrita.Posto isto, 

REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002072-57.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA CARDOSO FERRARI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Diante da pandemia estabelecida pelo COVID-19, seguindo 
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as recomendações do Ministério da Saúde, somando-se às Resoluções do 

CNJ e do TJMT que visam evitar aglomeração de pessoas, aguarde-se 

nova ordem do TJMT determinando a normalização do expediente forense 

para redesignação das audiências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002543-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DURANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002543-73.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DURANTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Diante da pandemia estabelecida pelo COVID-19, seguindo as 

recomendações do Ministério da Saúde, somando-se às Resoluções do 

CNJ e do TJMT que visam evitar aglomeração de pessoas, aguarde-se 

nova ordem do TJMT determinando a normalização do expediente forense 

para redesignação das audiências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-59.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. T. (AUTOR)

BENEDITA CONCEICAO PACHURI POQUIVIQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000246-59.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

BENEDITA CONCEICAO PACHURI POQUIVIQUI AUTOR: P. P. T. REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Camilo Aranha propôs 

a presente ação de auxílio reclusão em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial, vez que o autor não preencheria os requisitos 

para obtenção do benefício. É o relatório. Decido. O auxílio-reclusão é 

prestação previdenciária substitutiva, destinada a amparar os 

dependentes do segurado detido por motivos criminais, enquanto perdurar 

a prisão do responsável pela manutenção econômica. Aristeu de Oliveira 

conceitua o auxílio-reclusão como sendo "a prestação mensal que o INSS 

paga aos dependentes de baixa renda do segurado recolhido à prisão que 

não receber remuneração da empresa nem estiver no gozo de 

auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em 

serviço."[1] O rol dos beneficiários está previsto no art. 16 da Lei n.° 

8.213/91: “I o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II os pais; III 

o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; 

IV a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 

(sessenta) anos ou inválida. §4º A dependência econômica das pessoas 

indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” 

Nos autos restou demonstrado que a prisão de PEDRO MARTINIANO 

TOMICHA se deu em 11.01.2019 e teve seu último vínculo empregatício 

cessado em 01/2015, pelo que manteve sua qualidade de segurado até o 

mês 14/01/2016, não fazendo ‘jus’ ao benefício em razão da ausência da 

condição de segurado. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, o que faço na forma do art. 487, I, CPC. Sem custas. P.R.I. 

Arquivem-se. [1] OLIVEIRA, Aristeu de. Manual prático da previdência 

social. p. 6775

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002149-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALVES DE ALMEIDA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002149-03.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DILMA ALVES DE ALMEIDA MOURA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DILMA ALVES DE ALMEIDA MOURA, já 

qualificada, ajuizou a presente ação para concessão de benefício 

previdenciário de auxílio doença combinado com aposentadoria por 

invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 

sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando 

pela improcedência do pedido contido na inicial. Prova pericial juntada aos 

autos. Realizado audiência foram ouvidas as testemunhas Marilza da Silva 

Paes e Edith Cebalho. É o relatório. Decido. A lide apresenta como causa 

de pedir a suspensão administrativa do benefício auxílio-doença pela parte 

ré, sendo que um dos pedidos é a concessão do próprio benefício de 

auxílio-doença e o outro é de concessão de aposentadoria por invalidez, 

então decorrente. Neste contexto, constata-se que a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez requer, segundo o artigo 42, 

combinado com artigo 25, a, da Lei 8.213/91, a condição de segurado, 

período de carência similar ao do auxílio-doença, equivalendo a doze 

contribuições mensais, e a constatação de incapacidade insuscetível de 

reabilitação. Independe, para sua concessão, de o segurado já estar em 

gozo de auxílio-doença. Já o auxílio-doença depende do impedimento para 

o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, enquanto durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do 

mesmo diploma legal. De acordo, então, com as alegações das partes e 

com a prova constante dos autos, verifica-se que a requerente é 

portadora de doença incapacitante para o trabalho, de forma definitiva, 

fato que não foi contraditado pelo INSS, bem como é segurada diante das 

provas documentais acostadas. Com efeito, o laudo médico é claro a 

respeito da incapacidade permanente, insuscetível de recuperação. É 

viável, portanto, o acolhimento da pretensão de aposentadoria por 

invalidez, eis que foi demonstrada a condição de segurado e a existência 

de incapacidade insuscetível de reabilitação. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 269, I, do Código de 

Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de conhecimento 

para condenar o réu à concessão de benefício de auxílio doença ao autor, 

a partir da data da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu 

primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, condenado 

ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por invalidez a partir da 

data do laudo pericial. Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001062-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LAURINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO ELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001062-41.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: AILTON LAURINDO DE OLIVEIRA. REQUERIDO: FERNANDO 

ELER. REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos. Conforme procuração de ID 

n.º 30730102, o autor outorgou poderes à advogada Katya Regina Novak 

de Moura. No entanto, verifica-se que a petição inicial e os documentos 

que a seguem, foram assinados digitalmente por Beatriz Vieira Bitencourt. 

Desta maneira, INTIME-SE o autor, por intermédio da advogada 

peticionante, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

com a regularização da representação processual, carreando aos autos 

substabelecimento ou novo instrumento procuratório, sob pena de 

indeferimento e extinção, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 

485, I, ambos do NCPC. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001066-78.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BERNARDINO DA SILVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVO BERNARDINO DA SILVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001066-78.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: IVO BERNARDINO DA SILVEIRA. REQUERENTE: MARINA 

BERNARDINO DA SILVEIRA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO. Vistos. 

INTIMEM-SE os autores, por intermédio de sua advogada, via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização 

processual de Marina Bernardino da Silveira, carreando aos autos 

instrumento procuratório, bem como declaração de hipossuficiência para 

análise da gratuidade da justiça, sob pena de extinção, nos moldes do art. 

76, §1º, I, do NCPC. Decorrido o prazo encimado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002669-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CUNHA DORNELES (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002669-26.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

AIRTON DE SOUZA REU: DANIEL CUNHA DORNELES Vistos. 

Considerando o teor da decisão de Id. 30197237, DESTITUO a Defensoria 

Pública do “munus público” que lhe fora carreado e, desde já, NOMEIO 

como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de 

Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua 

Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone 

(65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é representado 

pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir 

Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325), e a quem serão conferidas todas 

as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo). REMETAM-SE os 

autos a fim de que apresentem a defesa do réu citado por edital. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001938-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001938-30.2019.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 16.952,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Bancários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins que nesta data 

procedo a juntada do alvará eletrônico expedido em favor da parte autora. 

Para constar lavrei a presente. Pontes e Lacerda, 27 de março de 2020 

LAUDICEIA SOUZA SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145694 Nr: 5991-42.2017.811.0013

 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: Rute Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para as partes. Para constar lavrei 

a presente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167648 Nr: 3943-76.2018.811.0013

 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: Diego de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PORTAL DA AMAZÔNIA, TV RECORD 

(GUAPOREÍ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O, Ramão Wilson 

Júnior - OAB:11702/MT

 Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, 

CONDENO a reconvinte, TV PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA, a pagar 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em favor do advogado do 

reconvindo, com fulcro no art. 82, §2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC.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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000971-48.2020.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AMERICO MAZETE VEIGA (REQUERENTE)

RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA (REQUERENTE)

LUZIA DE FATIMA MAZETI SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000971-48.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: LUZIA DE FATIMA MAZETI SANTANA, RAUL AMERICO 

MAZETE VEIGA, RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA REQUERIDO: ESTE 

JUÍZO Vistos. Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL ajuizado por 

LUZIA DE FATIMA MAZETI SANTANA, RAUL AMERICO MAZETE VEIGA e 

RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA, todos qualificados nos autos. 

Alegam os requerentes que são ex-sócia e herdeiros de ex-sócia falecida 

da pessoa jurídica de nome empresarial “Drogaria Mazeti LTDA”, sendo, 

respectivamente, proprietários de 50% (cinquenta por cento) e 25% (vinte 

e cinco por cento) das cotas sociais da sociedade empresarial extinta. 

Segundo consta da exordial, por ocasião do falecimento da sócia Maria 

Regina Mazetti Veiga, genitora dos autores Raul Americo Mazete Veiga e 

Raialla Aparecida Mazeti Veiga, a sociedade empresarial foi extinta. 

Todavia, os imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis de 

Pontes e Lacerda em nome da sociedade empresarial, sob as matrículas 

nº. 4.942 e nº. 2.078, não foram incluídos na partilha extrajudicial. Por tal 

razão, pugnam pela expedição de alvará judicial a fim de que citados 

imóveis sejam transferidos para os autores. Essa breve digressão se fez 

necessária para esclarecer que o ordenamento jurídico dispõe de 

mecanismo processual próprio para atender aos interesses dos autores, 

qual seja, a sobrepartilha, nos moldes dispostos no art. 669, inciso II, do 

NCPC. Desta maneira, o pedido de alvará judicial não é o meio adequado 

para à satisfação da pretensão dos requerentes. Assim, faculto aos 

autores a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

adeque o pedido por meio da postulação correta, inclusive com atribuição 

correta do valor da causa, complementação das custas judiciárias e 

apresentação da documentação necessária, na forma do art. 320 do 

NCPC, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, parágrafo único, art. 

321). INTIMEM-SE, via Dje. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 27 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001245-46.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco Olé Bonsucesso 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 OLÉ BONSUCESSO 

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. O réu ofereceu 

contestação em Id: 24287859, alegando, preliminarmente, a prescrição. 

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. Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo 

anexado no Id: 24566054. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27358461, 

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: 

27489732), o qual foi rejeitado no Id: 27870968. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293374. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, em sede 

preliminar, alegou o requerido a prescrição. Dessa forma, cumpre 

mencionar que a relação jurídica supostamente existente entre as partes 

trata-se de empréstimo consignado, com descontos mensais diretamente 

dos proventos da aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de 

obrigação de trato sucessivo, o período prescricional é computado a partir 

da data de cada desconto. Nesse toada, o primeiro desconto ocorreu em 

fevereiro de 2015 e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 23 de 

abril de 2019. Portanto, é certo que não há prescrição no feito, uma vez 

que se aplica, no presente caso, o prazo constante no art. 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, qual seja, de 5 (cinco) anos. Neste sentido, 

colhem-se o entendimento dos seguintes julgados: RECURSO DE 

APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE CADA PARCELA. 01. O art. 27 

do Código de Defesa do Consumidor prevê que a contagem do prazo 

prescricional inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 02. 

Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais de contrato de empréstimo consignado, a violação do direito 

e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma contínua 

(relação jurídica de trato sucessivo), a partir do desconto de cada parcela. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente 

a n u l a d a .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 0 5 6 7 4 9 2 0 1 5 8 1 2 0 0 3 8  M S 

0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz Geraldo de Almeida Santiago, 

Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/11/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – 

ENTREGA DE IMÓVEL – IRREGULARIDADES NO PISO – APLICAÇÃO DO 

CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – INOCORRÊNCIA – 

CONTAGEM – ART. 132, § 3º, CC/02 - RECURSO PROVIDO. Havendo 

relação de consumo, mostra-se plenamente aplicável na espécie o prazo 

prescricional previsto na legislação consumerista, cujo art. 27 é 

suficientemente claro ao dispor que: “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.” Para fins de 

contagem do prazo prescricional, reputa-se como data do ‘fato do produto 

ou do serviço’ o conhecimento do dano e de sua autoria pelo consumidor. 

Segundo decidiu o STJ, quando o vício for grave a ponto de repercutir 

sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de 

responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo 

prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Nos moldes do Código Civil de 

2002, diz o art. 132 que “salvo disposição legal ou convencional em 

contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o 

do vencimento”, vindo o § 3º a completar que “os prazos de meses e anos 

expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 

correspondência.” CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00110124620168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2018). Assim sendo, considerando 

que nenhuma das parcelas do negócio jurídico em discussão ultrapassou 

o prazo prescricional, RECHAÇO a alegação da ocorrência da prescrição. 

Lado outro, 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 
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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 a agência do Banco do 

Brasil desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco 

Olé Bonsucesso Consignado S/A em favor da autora, Sofia Pereira 

Chaves, no valor de R$ 7.583,33 (sete mil, quinhentos e oitenta e três 

reais e trinta e três centavos), com os seguintes dados: Agência 3394, 

conta bancária 105484-8, Banco do Brasil S/A, com data do pagamento 

entre janeiro e fevereiro 2015. 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, 27 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001253-23.2019.8.11.0013 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: 24564409. O réu ofereceu contestação em 

Id: 25079108, 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: 27363386, 

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: 

27479922), o qual foi rejeitado no Id: 27871645. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293360. 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 

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 
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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 1457-5, do Banco Bradesco S/A, no período 

compreendido entre 2 a 10 de junho de 2017, com intuito de comprovar o 

recebimento do valor de R$ 621,93 (seiscentos e vinte e um reais e 

noventa e três 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, 27 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001260-15.2019.8.11.0013 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: 24565552. O réu ofereceu contestação em 

Id: 25087389, 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: 27363383, 

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: 

27479927), o qual foi rejeitado no Id: 27871228. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293343. 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 

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 2 a 10 de abril de 2018, com intuito de comprovar o 

recebimento do valor de R$ 2.458,69 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

oito reais e sessenta e nove 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, 27 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001064-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))
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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: 1001064-11.2020.8.11.0013. AUTOR: 

DINOVAN BATISTA DE SOUZA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por DINOVAN BATISTA DE SOUZA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A 

parte autora narrou, em apertada síntese, que sempre labutou nas lides 

rurais, e, com o passar do tempo, veio a necessitar do benefício 

previdenciário para que possa auxiliá-lo na sua subsistência. Após tentar 

a sua aposentação por meio de requerimento formulado ao posto de 

atendimento do Instituto requerido, afirmou que teve tolhido o seu pedido 

de concessão do benefício previdenciário, o que lhe impulsionou a ajuizar 

a presente “actio”. Em razão disso, requereu a concessão da implantação 

do benefício em sede de antecipação dos efeitos da tutela, com a 

consequente citação do requerido e, ao final, a procedência de sua 

pretensão para condenar a Autarquia a conceder de forma definitiva o 

benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data do indeferimento 

do requerimento administrativo. Juntou documentos nas folhas retro. É o 

relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza antecipada tem os seus 

fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao 

lecionar sobre a tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A 

concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou 

seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência 

de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária 

realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não 

teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será 

fundada na certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o 

direito existir [Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora 

JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é necessária a presença da 

probabilidade do direito e, também, do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, sem um dos quais impedem a concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada, em torno 

dos quais deve circunscrever-se a cognição. Com efeito, a probabilidade 

do direito alegado não se encontra presente. Isto porque, entretanto, há 

casos, como é o dos presentes autos, que exige discussão por meio de 

ampla produção de prova, uma vez que não é possível concluir, de plano e 

em sede de cognição sumária, pelo preenchimento de todos os requisitos 

necessários à obtenção do benefício previdenciário pleiteado, tal como o 

período temporal de exercício efetivo da atividade rural que apenas se 

obterá por ocasião da colheita de provas orais em audiência de instrução 

e julgamento. Destarte, o benefício ora pleiteado somente poderá ser 

concedido após a instrução probatória e análise dos requisitos 

necessários, não sendo possível que se reconheça e se aplique os seus 

efeitos nesta fase processual, uma vez que não há comprovação imediata 

e de plano da probabilidade do direito alegado. Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do 

NCPC. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da resposta da autarquia, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, 

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

apresentada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 27 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: 1001240-24.2019.8.11.0013 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: 24274183, 

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: 24566996. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27359379, 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: 27489719), o qual foi rejeitado no Id: 27871225. Em 

cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28292566. 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 
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para o deslinde da celeuma a expedição de ofício ao Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos se houve a quitação do contrato de empréstimo sob o 

nº 72701015 pela autora, Sofia Pereira Chaves (CPF: 415.088.661-04), por 

meio da portabilidade, no montante de R$ 3.215,30 (três mil, duzentos e 

quinze reais e trinta 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, 27 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: 1001241-09.2019.8.11.0013 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: 24294631, 

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: 24567031. Com vistas 

dos autos, a autora impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27360113, 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: 27488573), o qual foi rejeitado no Id: 27870973. Em 

cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293382. 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 17 

a 25 de novembro de 2018, com intuito de comprovar o recebimento do 

valor de R$ 5.625,72 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta 

e dois 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, 27 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: 1000194-97.2019.8.11.0013. AUTOR: 

AMANCIO GOMES SOARES. 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 AMÂNCIO GOMES SOARES contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos 

de ID n.º 17274100 a 17274102. Citada, a autarquia ré ofereceu 

contestação (ID n.º 18296182). Réplica em ID n.º 18608810. Determinada a 

realização de prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 26140257. 

Apenas a parte autora se manifestou quanto ao laudo (ID n.º 26875209). 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 
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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 

26140257, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a parte 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 

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)”. Quanto à qualidade de segurado, 

observa-se que a parte autora contribuiu de maneira individual, 

ininterruptamente, desde dia 1º de outubro de 2011 a 30 de abril de 2017 

(ID n.º 18296183, pg. 2), sendo que, o pedido do benefício realizado 

administrativamente foi requerido na data de 11 de julho de 2016 (ID n.º 

17274102), sendo assim, a condição de segurado da parte 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 AMANCIO GOMES SOARES, no valor de 

91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a 

quo” deverá retroagir à data do requerimento administrativo (11/07/2016 – 

ID n.º 17274192). 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 (13/11/2019 - ID n.º 26140257), 

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 17880789 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: AMÂNCIO GOMES 

SOARES; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data do requerimento 

administrativo: 11/07/2016 – ID n.º 17274102; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data da apresentação do laudo pericial: 13/11/2019 - ID n.º 26140257. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 27 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003699-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUSA CALDAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003699-96.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARCELO SOUSA CALDAS REU: LINDAN TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME Vistos. MARCELO SOUSA CALDAS, qualificado nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA contra MATRIZ TRANSPORTES LTDA, também qualificada. 

Emerge da peça vestibular que o autor tem 19 (dezenove) anos e é 
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hipossuficiente, com renda mensal de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa 

e nove reais). É universitário, e no intuito de visitar a sua família durante as 

férias, procurou a requerida, solicitando agendamento de passagem 

gratuita, conforme prevê o estatuto da juventude, o que foi negado 

informalmente. Frisou que a requerida negou-se a conceder negativa de 

maneira expressa. Por tais razões, pleiteia pela concessão da tutela de 

urgência, a fim de “determinar ao réu que emita o bilhete de passagem 

gratuito em favor do autor, para transporte da Cidade de Pontes e Lacerda 

para Bacabal/MA, na data de 20.12.2019, e bilhete de retorno da cidade de 

Bacabal/MA para Pontes e Lacerda, na data de 07.01.2020”. Carreou aos 

autos os documentos de ID nº. 26062734 a 26063492. Em decisão 

anexada ao Id. 26073881, deferiu-se a concessão da tutela provisória de 

urgência. Diante da recalcitrância da requerida em disponibilizar de forma 

gratuita as passagens rodoviárias ao autor, determinou-se o bloqueio do 

numerário suficiente à aquisição das passagens (Id. 26666304). Citada, a 

requerida apresentou contestação sem arguir qualquer preliminar (Id. 

27313267). E os autos vieram conclusos. 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. Com o advento da Lei 

12.852/2013, ficou assegurada ao jovem de baixa renda o direito ao 

território e à mobilidade, com a reserva de vagas no transporte coletivo 

interestadual, in verbis: “Art. 32. No sistema de transporte coletivo 

interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica: I - a 

reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa 

renda; II - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% 

(cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens 

de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas no 

inciso I.” Este direito, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto n. 

8.537/2015, que disciplinou os procedimentos e critérios para a reserva de 

vagas a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte 

coletivo interestadual, ou seja, "serviço de transporte regular – serviço 

público delegado para execução de transporte interestadual de 

passageiros, operado por veículos do tipo rodoviário, ferroviário ou 

aquaviário, entre dois pontos terminais, aberto ao público em geral, com 

esquema operacional aprovado pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT ou pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 

Antaq", no qual se insere a empresa requerida. Assim, a empresa 

requerida tem a obrigatoriedade de fornecer o "bilhete de viagem do 

jovem" - documento, físico ou eletrônico, que comprove o contrato de 

transporte gratuito ou com desconto de cinquenta por cento ao jovem de 

baixa renda, para possibilitar a utilização do benefício pelos jovens de 

baixa renda. Por sua vez, o usuário deve atentar para o disposto no artigo 

13 e parágrafos do Decreto n. 8.537/2015, para fazer jus ao uso das 

vagas gratuitas ou com desconto de cinquenta por cento, solicitando um 

único bilhete de viagem do jovem, nos pontos de venda da transportadora, 

com antecedência mínima de três horas em relação ao horário de partida 

do ponto inicial da linha do serviço de transporte, podendo solicitar a 

emissão do bilhete de viagem de retorno, observados os procedimentos 

da venda de bilhete de passagem, bem como apresentar a "Identidade 

Jovem" acompanhada de documento de identificação com foto expedido 

por órgão público e válido em todo território nacional. Portanto, 

considerando que o requerente observou o prazo previsto na legislação, 

bem como é portador da identidade jovem (ID n.º 26062734), erroneamente 

agiu a requerida em negar a solicitação do autor, devendo, 

consequentemente, o pedido inaugural ser julgado procedente. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Em decorrência do princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 10% 

(dez por cento) do valor atribuído à causa, com espeque no art. 85, §2°, 

incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE. 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, 27 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002046-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA LEAL LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

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: 1002046-59.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: CLEUSA LEAL LIMA. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

CLEUSA LEAL LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de ID n.º 20034318 a 

20034325. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação (ID n.º 21844657), 

e apresentou os documentos de ID n.º 21844655. Réplica em ID n.º 

22072163. Laudo pericial anexado em ID n.º 28117319. Apenas a parte 

autora se manifestou quanto ao laudo (ID n.º 29045215). É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. A concessão de benefícios por 

incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei n.º 8.213/91, 

“in verbis”: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 dias consecutivos. Extraem-se, da leitura dos dispositivos 

acima transcritos, que são três os requisitos para a concessão dos 

benefícios por incapacidade: ( i ) a qualidade de segurado; ( ii ) o 

cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais; ( 

iii ) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria 

por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). Tendo em vista que a 

aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, 

cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e 

necessários para análise das condições de saúde do requerente, 

mormente com a realização de perícia médica. Aos casos em que a 

incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a 

concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em 

aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e 

permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o 

segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade 

laborativa) ou extinto (com a cura do segurado). Cumpre destacar que no 

caso dos segurados especiais, como no presente caso, não há 

obrigatoriedade de preenchimento do requisito carência conforme acima 

referido – 12 (doze) contribuições mensais -, sendo necessária, porém, a 

comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua. Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta 

Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por 

invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 

1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 

desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou, (...) Nestes casos, 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 esta admitida exclusivamente, a teor do artigo 55, § 3º, da Lei 
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nº 8.213/91, e Súmula 149 do STJ. Entretanto, embora o artigo 106 da 

LBPS relacione os documentos aptos à comprovação da atividade rurícola, 

tal rol não é exaustivo, sendo admitidos outros elementos idôneos. A 

concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez 

pressupõe a averiguação, por meio de exame médico-pericial, da 

incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do 

segurado, e terá vigência enquanto essa condição persistir. Ainda, não 

obstante a importância da prova técnica, o caráter da limitação deve ser 

avaliado conforme as circunstâncias do caso concreto. Isso porque não 

se pode olvidar de que fatores relevantes - como a faixa etária do 

requerente, seu grau de escolaridade e sua qualificação profissional, 

assim como outros - são essenciais para a constatação do impedimento 

laboral e efetivação da proteção previdenciária. Dispõe, outrossim, a Lei n 

8.213/91 que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento da doença ou lesão. Quanto à incapacidade 

para o trabalho, no caso concreto, foi realizada perícia médica na parte 

autora, em 11 de outubro de 2019, pelo perito médico judicial, com laudo 

técnico acostado aos autos (ID n.º 27751518). As conclusões periciais 

dão conta de que a autora está total e permanentemente incapacitada para 

o trabalho na lavoura, não podendo prover seu sustento. Quanto à 

demonstração da prática campesina, deduz-se do artigo 106 que os 

elementos elencados nos seus incisos, uma vez em nome do interessado 

e alusivos ao período que se deseja comprovar, sempre lembrando que é 

admitida a descontinuidade do labor, constituem prova plena do aludido 

trabalho. Ausentes tais premissas, bem assim tendo sido juntados os 

demais documentos mencionados naquele dispositivo, cujo rol não é 

taxativo, poderá configurar-se um início de prova material, na medida em 

que se reportarem à parte do referido lapso temporal, ainda que estejam 

em nome de terceiros, vinculados de alguma forma à parte autora, 

hipótese esta em que a ouvida de testemunhas será indispensável à 

ampliação da eficácia probatória, em atenção à exegese que promana da 

súmula 149 do STJ. Ademais, para o trabalhador rural é desnecessário o 

recolhimento de contribuições (artigo 55, § 2º, da Lei 8.213/91), valendo, 

para efeito de carência, o tempo de serviço efetivamente exercido no meio 

campesino. No caso em tela, para a comprovação da qualidade de 

segurada especial, a parte autora não acostou qualquer documento que 

indicasse o seu trabalho na lida rural. De outro lado, o INSS carreou ao ID 

n.º 21844655 INFBEN demonstrando que a autora é beneficiária do 

benefício de pensão por morte, tendo como ramo de atividade 

“comerciário”. O labor rurícola deve ter um início de prova material, a ser 

complementado por idônea e robusta prova testemunhal, consoante 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ratificado 

pela recente decisão da sua Primeira Seção, no julgamento do REsp n.º 

1.321.493-PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Dos 

autos, verifica-se, portanto, que não há prova acerca do labor rurícola da 

parte autora nos termos exigidos pela LBPS para a concessão do 

benefício. Apenas a prova testemunhal não pode servir para comprovar a 

sua condição de segurada especial, razão pela qual se mostra 

desnecessária a designação de audiência. O aparecimento da doença, 

por si só, não tem o condão de garantir a concessão do benefício por 

incapacidade. Considerando a inexistência de início de prova material que 

demonstre o exercício de atividades rurais, a teor do que restou decidido 

pelo Colendo STJ no REsp nº 1.352.721, em regime de Recurso Repetitivo, 

o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, por carência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. O 

referido julgado restou assim ementado: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. RESOLUÇÃO Nº. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER 

REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS 

DESPROVIDO. 1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da 

processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não 

se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, 

que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em 

conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem 

como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam 

judicialmente os benefícios previdenciários. 2. As normas previdenciárias 

devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da 

Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador 

Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos 

previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte 

hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe 

garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se 

procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se 

aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas 

processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à 

prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como ocorre 

no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística 

civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao 

indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, 

diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. A concessão 

de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo 

individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à 

função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda 

geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o 

trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se 

constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, 

visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de 

contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da 

assistência social. 5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a 

inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e 

a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 

268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.” 6. 

Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16-12-2015, negritei). 

Destaca-se, ainda, que não obstante o caso que foi objeto de análise no 

julgado acima referido seja relativo à aposentadoria por idade, a “ratio 

decidendi” mostra-se aplicável a todas as hipóteses em que se rejeita a 

pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou 

insuficiência de lastro probatório, conforme leciona o eminente Juiz 

Federal José Antonio Savaris: "Orientando-se ao encerramento sem o 

julgamento do mérito, contudo, o juiz se abre ao apelo do bem da vida que 

se encontra em discussão, distanciando-se da forma processual civil em 

nome de um valor maior. Resguardando a possibilidade de o indivíduo 

reunir os elementos de prova necessários e obter finalmente o benefício 

previdenciário, a homenagem é feita à lógica da preservação da existência 

humana, à ideia da não preclusão do direito previdenciário. (...) Na 

extinção do processo sem o julgamento do mérito por falta de provas, há 

também um importante reconhecimento da insuficiência do poder de 

cognição do juiz. A decisão final deixa de ser vista como um veredicto 

imutável para ser melhor compreendida como uma decisão “nesses termos 

“ou" por agora ". É isso o que expressa a decisão que extingue o feito 

sem julgamento do mérito: primeiro, a possibilidade de que existam provas 

favoráveis ao autor que não constam dos autos e que poderiam mudar a 

sua sorte; segundo, a injustiça ou a gravidade de se tornar essa decisão 

imutável e, assim, negar definitivamente o benefício previdenciário em que 

pese aquela possibilidade. (...) Com base nesse entendimento [REsp 

1352721, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015], deve ser 

extinto sem julgamento de mérito o processo previdenciário em que a 

decisão judicial não reconhece o direito ao benefício em razão da 

ausência ou insuficiência de prova material, pressuposto para a 

comprovação do tempo de serviço (Direito Processual Previdenciário. 

Curitiba. 2016: Alteridade, p. 93-94). Portanto, embora a parte autora tenha 

comprovado o requisito da incapacidade laboral, a carência não restou 

devidamente demonstrada, porquanto não provado o exercício da 

atividade rural e a condição de segurada especial no período controverso, 

não fazendo jus, pois, à concessão do benefício por incapacidade. Isto 

posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito e na forma 

do art. 485, IV, do NCPC, haja vista a inexistência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, nos moldes acima 

expostos. Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no 

art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta 

de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema 
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AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados em ID n.º 19611462 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 

do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 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. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 27 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 189716 Nr: 2761-21.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Joaquim da Silva Neto, Mateus 

Marangoni Silva, Rafael Ferreira Barros, Bruno Gustavo Barbosa Silva, 

Marcio Garcia Penha, Fabio Juan da Costa de Morais, Emerson Alexandre 

Souto Silva, Rafael Henrique Barbosa da Silva, Fagner Borges Gomes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - 

OAB:19984/O, Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0, WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202

 Vistos, etc.

Analisados os autos em razão de pedido de informações em sede de HC, 

verifico não ter sido acostada aos autos a mídia contendo a oitiva da 

testemunha Carlos Bock.

Assim, determino à secretaria que providencie tal juntada com urgência.

Após, declaro encerrada a instrução, ainda que pendente da juntada de tal 

mídia - caso não tenha sido enviada pelo juízo deprecado, e do 

cumprimento da missiva endereçada a Cáceres para oitiva da testemunha 

Rafael Mendes Scatolon, vez que tais providências não suspendem o 

curso do processo e, ante a paralisação dos trabalhos presenciais frente 

a pandemia covid-19, é imprevisível a data em que tal ato será agendado, 

não podendo tais fatos prolongarem indefinidamente as prisões 

cautelares.

Cumprida tal providência, dê-se vista ao Ministério Público para 

apresentação de alegações finais em 5 dias.

Após, intimem-se as Defesas para igual procedimento em igual e comum 

prazo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de julho de 2019, às 13h40min

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA LOPES (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da autora para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS CRISTINA MACHADO CAMINOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003738-93.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DAMARIS CRISTINA 

MACHADO CAMINOTTO REQUERIDO: ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta DAMARIS CRISTINA 

MACHADO CAMINOTTO em face CAB PONTES E LACERDA LTDA. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que a prova dos autos basta para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Pleiteia a reclamante a devolução 

dos valores cobrados de forma indevida pela reclamada, bem como 

indenização por dano moral ante a negativação ilegal. A reclamada 

apresentou contestação, afirmando, que procedeu a cobrança de forma 

devida, eis que fora realizada instalação de água na residência da 

reclamante, que a responsabilidade pela informação/alteração de 

titularidade é da reclamante, logo por ausência de pagamento negativou a 

mesma. A reclamante não cumpriu com seu ônus de provar acerca da 

existência do fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Ressalta-se que cabia a reclamante proceder 

à juntada de documentação hábil a comprovar o alegado. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, opino pela pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 26 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002203-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002203-32.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ELIZETE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. A parte recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça. 

Ocorre que já houve decisão judicial sobre este pedido (fls 03/04 do ID 

21380023), ocasião em que o juiz INDEFERIU o pedido de justiça gratuita e 

autorizou o recolhimento das custas ao final do processo. Dessa decisão 

não foi interposto recurso à época, e tampouco houve recurso de 

apelação sobre o tema. Portanto, há preclusão quanto ao assunto. 

Entretanto, com a alteração da competência para o Juizado Especial, 

existem regras específicas que devem ser observadas, sobretudo quanto 

ao preparo recursal, que não pode ser postergado. Assim intimo a parte 

exequente para, no prazo de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), 

comprovar o recolhimento da integralidade do preparo recursal, sob pena 

de deserção. Pontes e Lacerda, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003451-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY BRUNO DA CRUZ CORDEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1003451-33.2019.8.11.0013. INTERESSADO: KENEDY BRUNO DA CRUZ 

CORDEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte 

recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos 

autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo 

Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do 

CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: não juntou nenhum documento referente à sua renda ou 

situação econômica. Desse modo, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal. Pontes e Lacerda, 27 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001000-35.2019.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDO FLAVIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte recorrente requereu a concessão da 

gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. 

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, 

§2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: qualifica-se como empresário e pecuarista. Desse modo, 

havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a presunção 

relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada pela parte 

autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do 

pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade 

econômica, tais como cópia de contracheque/holerite ou outro 

comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar responsável 

pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro ou comprovante de que é isento do imposto de renda; 

cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o 

quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; certidão da 

JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou 

negativa. Poderá a parte recorrente, caso desista do pedido de justiça 

gratuita, desde já, no prazo de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), 

comprovar o recolhimento da integralidade do preparo recursal. Pontes e 

Lacerda, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000131-09.2018.8.11.0013. INTERESSADO: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: ROSELI 

FERNANDES DOS SANTOS Vistos, etc. O art. 2º da Lei 9.099/95 dispõe 

que “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação”. Em virtude desses preceitos, o 

rito sumaríssimo do Juizado Especial prevê, como primeiro ato do 

processo, a realização de audiência de conciliação, e ao Magistrado cabe 
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zelar para impedir a ordinarização do rito e assoberbamento do Juizado 

Especial, transformando-o em mera filial da Justiça Comum. Nesse 

contexto, o pedido de suspensão do processo por 06 (seis) meses para 

entabular acordo extrajudicial, embora vise alcançar a conciliação, é 

incompatível com a celeridade esperada do Juizado Especial. Ora, se a 

parte autora busca um acordo com a parte ré, porque não informa o 

endereço do réu para que este seja citado para comparecer a audiência 

de conciliação? Em verdade, a parte autora não sabe o endereço do réu e 

busca, com o pedido de suspensão, apenas postergar a inevitável 

extinção do feito por falta de localização do réu para citação. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e determino a 

intimação da parte autora para fornecer o endereço do réu para citação 

em cinco dias, sob pena de extinção. Pontes e Lacerda, 27 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MARIA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REU)

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: 1000997-46.2020.8.11.0013 CLASSE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436), VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.300,00 POLO ATIVO: Nome: BERNADETE MARIA BATISTA 

Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 3088, SANTA FÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 CPF/CNPJ 806.755.301-72 POLO PASSIVO: Nome: 

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Endereço: RUA MANOEL SEGUNDO 

CELICE, 60, RESIDENCIAL PRADO, BIRIGÜI - SP - CEP: 16201-263 

CPF/CNPJ 07.979.729/0001-09 DECISÃO Vistos, etc. ACOLHO A EMENDA 

À INICIAL NO ID 30660562. 1- Pretende a parte autora a tutela de urgência 

para a 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 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, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada da R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO MANDADO/CARTA PARA INTIMAÇÃO, A SER CUMPRIDO 

APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO DE PRAZOS PELA RESOLUÇÃO Nº 

313/2020 DO CNJ, vez que a situação não é urgente o suficiente para 

cumprimento imediato. 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BOLOGNONI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000415-17.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: JOEL 

BOLOGNONI DE SOUZA Vistos, etc. Não consigo crer que este processo 

está tramitando há mais de dois anos sob o rito de conhecimento, quando 

na verdade é uma execução de título extrajudicial, e a parte exequente ou 

a parte executada nunca se manifestaram a fim de retornar ao rito correto. 

Chamo eu então o feito à ordem, e determino seja alterada a classe para 

execução de título executivo extrajudicial. Determino o aproveitamento dos 

atos e dou como citado o réu, pois já teve amplo acesso ao feito e 

inclusive participou pessoalmente de audiência, acompanhado de 

advogado, embora não tenha juntado procuração e este não tenha sido 

cadastrado no PJE. Tudo errado. O fato de ter havido decisão anterior 

designando audiência não altera a natureza da ação, cujo rito é 

estabelecido em lei e fixado conforme o pedido feito na petição inicial. 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 - Foi 

penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto. 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: - Intime-se a parte executada sobre a 

penhora realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). - 

Determino a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do 

veículo restringido, no endereço que consta no cadastro do DETRAN. 

Nomeio como depositário a parte exequente ou a pessoa que este indicar, 

independentemente de termo de compromisso nos autos, devendo o 

veículo ser entregue a este para guarda enquanto durar o processo. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes, na forma da lei. 

Pontes e Lacerda/MT, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002806-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002806-42.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GABRIEL LUCAS LOPES 

MARIO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo o recurso 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões ou decorreu o 

prazo legal sem manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003766-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMER SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003766-61.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ROMER SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos, Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de Danos Morais, proposta por ROMER 

SILVA DOS SANTOS em face de BRADESCO ADMONISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, requerendo declaratória de inexistência de débito com 

indenização por danos morais. Alega que embora cumprido com sua 

obrigação, foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, alega em inicial desconhecer o contrato 25967391000094 

C3 SP, inscrito em 11/03/2019, no valor de R$ 5.073,13 (cinco mil e setenta 

e três reais e treze centavos). Em contestação o reclamado aduz que o 

reclamante adquiriu a cota discutida na lide por meio de transferência, 

após o preenchimento e assinatura do instrumento simples de cessão de 

direitos e obrigações, e que o reclamante se encontra inadimplente junto a 

administradora reclamada, sendo adotado as medidas cabíveis, como 

encaminhamento do contrato para escritório de cobrança . Em impugnação 

a contestação o reclamante alega que desconhecia o motivo de seu nome 

estar inscrito no Serasa, e que somente após a contestação teve o 

conhecimento de que se trata de um financiamento que tinha realizado 

com a reclamada, e que não possui nenhum débito com a reclamada, pois 

quitou o financiamento através de deposito judicial, na ação de 

consignação de pagamento -autos n. 1597-55.2018.811.0013 –cód. 

162560. 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 as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que, a 

lide foi discutida em ação de busca e apreensão nº 1000553 

-81.2018.8.11.0013, que encontra-se suspenso aguardando o julgamento 

da ação de consignação em pagamento. Vale ressaltar que a presente lide 

trata-se de declaratória de inexistência de débito com indenização por 

danos morais, onde alega o reclamante ser a inclusão do seu nome no 

Serasa indevida, no entanto verifica se a existência da divida, que 

encontra-se aguardando julgamento da consignação em pagamento 

realizada pelo reclamante. Em análise do histórico de andamentos da ação 

de consignação em pagamento 1597-55.2018.811.0013 - código 162560, 

verifica-se que não há qualquer decisão proferida que suspensa a 

exigibilidade do débito ou impeça sua cobrança. Assim, não se verificando 

a comprovação de qualquer atitude atentatória aos direitos de 

personalidade da parte reclamante perpetrados pela reclamada, tenho que 

ausente o nexo de causalidade entre a conduta danosa, omissiva ou 

comissiva do agente, e seu resultado danoso à vítima, circunstância que 

conduz à improcedência do pedido. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial e pela extinção com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95.. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreia 

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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS GOMES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002701-65.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO LUCAS GOMES 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 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. DA REVELIA Verifico que a reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

contudo apresentou contestação. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, o que não se verifica no caso. Afasto a alegação de 

ilegitimidade passiva da reclamada Banco BMG, tendo em vista que dos 

extratos anexos pelo requerente, demonstram os descontos realizados 

pelo Banco BMG, ou seja, é legitima para figurar no polo passivo desta 

ação. O Reclamante alega desconhecer os empréstimos consignados com 

a Reclamada, e que desconhece a origem dos empréstimos, pois nunca 

recebeu nenhum valor, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus desta última a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato de crédito, que deu origem aos descontos na folha de 

pagamento da parte Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da Reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, há provas 

nos autos de que a parte reclamante tenha firmado o referido contrato, 
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constando as clausulas referentes ao tema em discussão. Contudo, tenho 

que não restou comprovado nos autos a condição exposta na inicial, uma 

vez que foram juntados aos autos comprovante de operação em que o 

reclamante recebeu o valor em sua conta corrente. No caso dos autos, a 

reclamada incumbiu-se de seu ônus de demonstrar todo o procedimento 

adotado do ato de contratação, pelo qual deixa clara a forma de desconto 

por meio do comprovante de operação , o requerente por sua vez afirma 

que não recebeu informação acerca da situação dos descontos, sem, 

contudo apresentar provas do alegado. No entanto, há elementos nos 

autos, documentos que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam 

a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas de 

utilização dos serviços, que demonstram a relação contratual, bem como o 

demonstrativo dos pagamentos, a Ted realizada na em nome do 

reclamante, e ainda comprovante de operação. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico, como também a 

legitimidade dos descontos. Ante o exposto, opino pela improcedência do 

pedido formulado na inicial e pela extinção com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, 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. Acrescento ao projeto de sentença o 

seguinte: Verifico que o autor agiu de má-fé ao ajuizar a presente ação, 

porquanto tentou alterar a verdade dos fatos, sustentando que não 

efetuou a contratação, sendo que esta foi fartamente comprovada pela 

parte contrária. Desse modo, com fundamento no art. 80, II, e art. 81, 

ambos do CPC, condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como 

ao pagamento de indenização à parte contrária no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), equivalente ao arbitramento por equidade dos honorários 

advocatícios e de todas as despesas que ela efetuou com o processo. 

Além disso, consoante jurisprudência da Turma Recursal, em razão do 

reconhecimento da litigância de má-fé REVOGO/INDEFIRO o benefício da 

justiça gratuita, embora a concessão da gratuidade da justiça não afaste o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

sejam impostas. Pontes e Lacerda/MT, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002701-65.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO LUCAS GOMES 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 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. DA REVELIA Verifico que a reclamada, apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

contudo apresentou contestação. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, o que não se verifica no caso. Afasto a alegação de 

ilegitimidade passiva da reclamada Banco BMG, tendo em vista que dos 

extratos anexos pelo requerente, demonstram os descontos realizados 

pelo Banco BMG, ou seja, é legitima para figurar no polo passivo desta 

ação. O Reclamante alega desconhecer os empréstimos consignados com 

a Reclamada, e que desconhece a origem dos empréstimos, pois nunca 

recebeu nenhum valor, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus desta última a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato de crédito, que deu origem aos descontos na folha de 

pagamento da parte Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, como por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura 

da Reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, há provas 

nos autos de que a parte reclamante tenha firmado o referido contrato, 

constando as clausulas referentes ao tema em discussão. Contudo, tenho 

que não restou comprovado nos autos a condição exposta na inicial, uma 

vez que foram juntados aos autos comprovante de operação em que o 

reclamante recebeu o valor em sua conta corrente. No caso dos autos, a 

reclamada incumbiu-se de seu ônus de demonstrar todo o procedimento 

adotado do ato de contratação, pelo qual deixa clara a forma de desconto 

por meio do comprovante de operação , o requerente por sua vez afirma 

que não recebeu informação acerca da situação dos descontos, sem, 

contudo apresentar provas do alegado. No entanto, há elementos nos 

autos, documentos que demonstram a legitimidade da cobrança e indicam 

a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos faturas de 

utilização dos serviços, que demonstram a relação contratual, bem como o 

demonstrativo dos pagamentos, a Ted realizada na em nome do 

reclamante, e ainda comprovante de operação. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico, como também a 

legitimidade dos descontos. Ante o exposto, opino pela improcedência do 

pedido formulado na inicial e pela extinção com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, 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. Acrescento ao projeto de sentença o 

seguinte: Verifico que o autor agiu de má-fé ao ajuizar a presente ação, 

porquanto tentou alterar a verdade dos fatos, sustentando que não 

efetuou a contratação, sendo que esta foi fartamente comprovada pela 

parte contrária. Desse modo, com fundamento no art. 80, II, e art. 81, 

ambos do CPC, condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como 

ao pagamento de indenização à parte contrária no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), equivalente ao arbitramento por equidade dos honorários 

advocatícios e de todas as despesas que ela efetuou com o processo. 

Além disso, consoante jurisprudência da Turma Recursal, em razão do 

reconhecimento da litigância de má-fé REVOGO/INDEFIRO o benefício da 

justiça gratuita, embora a concessão da gratuidade da justiça não afaste o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

sejam impostas. Pontes e Lacerda/MT, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito
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1003979-67.2019.8.11.0013. REQUERENTE: NILVANA MACHADO ZANRE 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, 

deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Cuida-se de ação de Danos Morais, proposta por 

NILVANA MACHADO ZANRE em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO- 

SICREDI NOROESTE-MT, alegando que por motivos pessoais atrasou o 

pagamento de cartão de crédito no mês de agosto/2019, vindo a ser pago 

com juros na data 07/11/2019. Ocorre que diante o atraso a reclamada 

incluiu o nome da reclamante nos órgão de proteção ao crédito, embora a 

reclamante tenha de fato atrasado, o pagamento foi feito integral na data 

de 07/11/2019, contudo a restrição em seu nome se manteve. Alega a 

reclamante que só tomou conhecimento que o seu nome ainda estava 

negativado quando ao tentar efetuar compras, lhe foi negado, e ao 

verificar a reclamante descobriu que o débito em aberto no dia 28/11, ou 

seja 21 dias após o pagamento, por fim objetiva o recebimento de 

indenização por danos morais devido a manutenção indevida de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. Passo ao projeto de 

sentença. Fundamento. Decido. 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 as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que, a parte reclamante possuía 

débito com a reclamada, sendo uma parcela que ficou em atraso no mês 

de agosto/2019, porém a reclamante efetuou o pagamento da referida 

parcela na data de 07/11/2019, com os devidos juros, ocorre que mesmo 

assim seu nome foi mantido nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. 

No caso dos autos, resta patente a negligência da empresa reclamada em 

manter o nome da reclamante indevidamente no cadastro de inadimplentes 

mesmo não havendo débito em aberto. Evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada manteve negativado indevidamente o nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, nossos 

Tribunais vêm decidindo, verbis: RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.998 - RS 

(2009/0139891-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI EMENTA 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO 

CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às 

entidades credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de proteção 

ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o 

pagamento da dívida, devem providenciar o cancelamento do registro 

negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a dívida pelo devedor, a 

exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 

dias, contados da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo 

que as quitações realizadas mediante cheque, boleto bancário, 

transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da manutenção indevida da 

negativação efetivada pela reclamada, sendo desnecessária, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) A 

manutenção do nome da parte reclamante em referidos cadastros de 

inadimplentes mostrou-se indevida, legitimando o reconhecimento do abalo 

de crédito, e, com isso, o dano moral. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001202-46.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA ARRUDA 

DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: W F FARIA M E - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de 

débitos, com pedido de indenização por danos morais, proposta por 

ELAINE APARECIDA ARRUDA DA SILVA em face de W F FARIA- ME, 

diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Passo ao exame do MÉRITO. FUNDAMENTO E 

DECIDO A Reclamante foi surpreendida ao tomar conhecimento de que seu 

nome estava inscrito no cadastro no SERASA, referente a uma duplicata 

mercantil no valor de R$425,00 ( quatrocentos e vinte e cinco reais). 

Relata a reclamante que efetuou a compra de um box, tendo parcelado em 

3 parcelas a compra, cada uma com o vencimento para 05/05/2018, 

05/06/2018 e 05/07/2018, alega a reclamante que as parcelas foram 

pagas, antes mesmo do vencimento, sendo o protesto indevido. No mérito 

a reclamada alega que ser devida a inscrição do nome da reclamante, e 

requer ainda pedido contraposto, pois a reclamante não apresentou o 

recibo. Em impugnação a reclamante alega erro no protocolo sendo 

enviado duplicado de documento, no entanto faz a correção, e junta ao 

autos ao comprovante de pagamentos de todas as parcelas. Em 

manifestação, foi dada a oportunidade da reclamada se manifestar quanto 

a juntada dos documentos, e na oportunidade foi esclarecido o erro na 

emissão dos boletos com a mesma numeração, no entanto a reclamada 

alega má fé da reclamante por ter procurado a empresa somente dia 

04/07/2018, onde informou que o pagamento realizado no mês de junho e 

que foi quitado como mês de julho. 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 

àquela 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. Ocorre que, embora tenha 

negado a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando de 

juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de suas 

alegações, restando demonstrado a falha na prestação de serviço. Assim, 

tenho que a demandada se utilizou inadvertida e sem cautela dos dados 

da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe 

foram repassadas, de tal sorte que indiscutível que foi vitima da má 

prestação de serviço da reclamada, e, em seguida, inscrever seu nome 

em cadastro negativado com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Em análise ao extrato do Serasa anexo pela requerente, consta apenas a 

negativação realizada pela empresa requerida, dessa feita, não é 

DEVEDORA contumaz. A inscrição indevida do nome do devedor em 

cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à 

responsabilização por parte da instituição que promoveu a negativação. 

Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a 

prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade 

da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. PEDIDO CONTRAPOSTO 

Diante do deslinde da controvérsia, restou demostrado a falha na 

prestação de serviço por parte da reclamada, motivo pelo qual rejeito o 

pedido contraposto aduzido em contestação. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$425,00 (quatrocentos e vinte e 

cinco reais), incluída junto aos órgãos protetivos na base de dados do 

SCPC. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001202-46.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA ARRUDA 

DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: W F FARIA M E - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de 

débitos, com pedido de indenização por danos morais, proposta por 

ELAINE APARECIDA ARRUDA DA SILVA em face de W F FARIA- ME, 

diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Passo ao exame do MÉRITO. FUNDAMENTO E 

DECIDO A Reclamante foi surpreendida ao tomar conhecimento de que seu 

nome estava inscrito no cadastro no SERASA, referente a uma duplicata 

mercantil no valor de R$425,00 ( quatrocentos e vinte e cinco reais). 

Relata a reclamante que efetuou a compra de um box, tendo parcelado em 

3 parcelas a compra, cada uma com o vencimento para 05/05/2018, 

05/06/2018 e 05/07/2018, alega a reclamante que as parcelas foram 

pagas, antes mesmo do vencimento, sendo o protesto indevido. No mérito 

a reclamada alega que ser devida a inscrição do nome da reclamante, e 

requer ainda pedido contraposto, pois a reclamante não apresentou o 

recibo. Em impugnação a reclamante alega erro no protocolo sendo 

enviado duplicado de documento, no entanto faz a correção, e junta ao 

autos ao comprovante de pagamentos de todas as parcelas. Em 

manifestação, foi dada a oportunidade da reclamada se manifestar quanto 

a juntada dos documentos, e na oportunidade foi esclarecido o erro na 

emissão dos boletos com a mesma numeração, no entanto a reclamada 

alega má fé da reclamante por ter procurado a empresa somente dia 

04/07/2018, onde informou que o pagamento realizado no mês de junho e 

que foi quitado como mês de julho. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 
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reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela 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. Ocorre que, embora tenha 

negado a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando de 

juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de suas 

alegações, restando demonstrado a falha na prestação de serviço. Assim, 

tenho que a demandada se utilizou inadvertida e sem cautela dos dados 

da parte autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe 

foram repassadas, de tal sorte que indiscutível que foi vitima da má 

prestação de serviço da reclamada, e, em seguida, inscrever seu nome 

em cadastro negativado com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Em análise ao extrato do Serasa anexo pela requerente, consta apenas a 

negativação realizada pela empresa requerida, dessa feita, não é 

DEVEDORA contumaz. A inscrição indevida do nome do devedor em 

cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à 

responsabilização por parte da instituição que promoveu a negativação. 

Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a 

prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade 

da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. PEDIDO CONTRAPOSTO 

Diante do deslinde da controvérsia, restou demostrado a falha na 

prestação de serviço por parte da reclamada, motivo pelo qual rejeito o 

pedido contraposto aduzido em contestação. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$425,00 (quatrocentos e vinte e 

cinco reais), incluída junto aos órgãos protetivos na base de dados do 

SCPC. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003986-59.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANDREIA DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Pois bem. Preliminar Ausência de Comprovante de Endereço 

em Nome da Requerente. Conforme pode ser observado nos autos, a 

parte autora não juntou o comprovante atual de residência, de água, luz ou 

telefone, em seu nome. Para tanto, a apresentação do comprovante do 

domicílio é indispensável para a verificação do foro competente. Em 

relação ao comprovante de residência, foi juntado aos autos (ainda que 

não esteja em nome do reclamante, tal fato é de menor importância e não 

pode obstaculizar o acesso à justiça - comprovante em nome de outra 

pessoa com quem resida o reclamante). O formalismo excessivo não pode 

obstaculizar acesso à justiça, como direito fundamental que é. O mesmo 

se aplica ao extrato emitido para demonstrar a negativação em nome do 

requerente. Dessa feita, resta afastada a preliminar. DA NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Ao analisar os autos verifico a desnecessidade 

de pericia grafotécnica, eis que os documentos contrapostos evidencia a 

similaridade nas assinaturas constante no contrato e na procuração. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. É o suficiente a relatar, passo a análise 

do Mérito. Conforme se depreende dos documentos acostados à inicial, 

referido débitos seriam inexistentes. A parte reclamante alega que a 

cobrança realizada pela reclamada é indevida, alegando ter direito a danos 

morais. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Nesse sentido, a parte reclamada 

em contestação apresentou telas sistêmicas com detalhamento do 

cadastro, usos dos serviços telefônico, histórico de pagamento, bem 

como, contrato impresso assinado pela parte autora acompanhado dos 

documentos pessoais, prova suficiente que justifica a existência do 

vínculo jurídico e a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, 

trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as 

partes. Neste sentido tem decido o Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul. 

Vejamos; RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ 

DA ORIGEM DA DIVIDA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO 

DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU 

ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a 

negativa de contratação pela parte autora, cabia à ré trazer aos autos a 

prova da regularidade da contratação dos serviços que ensejou o débito 

cadastrado, ônus do qual se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao 

juntar aos autos faturas com o detalhamento das ligações que comprovam 

a utilização do serviço de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de 

débitos que comprovam que os serviços estavam sendo utilizados desde 

o ano de 2011 (fls. 29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento 

pessoal (fl. 12), confirmou o endereço constante nos registros do terminal 

telefônico (fl. 28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na 

petição inicial (fl. 04), sendo que neste último, a demandante afirma que 

nunca residiu. - Nesses termos, não há elementos que permitam 

desconstituir o débito, tampouco condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, diante da inexistência de comprovação de 

ato ilícito por ela praticado. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima 

Turelly da Silva, Julgado em 28/01/2016). Contudo, em que pese à 

alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada não merece acolhimento. 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 

àquela 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. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 
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373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR 

? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO 

REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE 

DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o 

conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação 

dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de 

direito a inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral 

exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta 

lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). 

Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 

62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além 

disso, compete a parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas 

em direito admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, 

sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme 

dicção dos artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a 

parte reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde consta e 

comprovam a relação jurídica, bem com detalhamento dos usos dos 

serviços, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, restou 

preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência 

do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças da reclamada. Ademais, considerando que houve tentativa de 

alteração da verdade dos fatos, bem como utilização do processo para 

obter objetivo ilegal, ex vi do artigo 80, II e III do CPC, condeno a parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de R$ 

1.000,00 (um mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária. Diante, 

deste contexto há que se adotarem medidas para que ações temerárias 

não sejam propostas e desse modo o Judiciário possa atender as 

demandas da sociedade de forma justa. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Destarte, caminho não há 

se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, em via de consequência; CONDENAR a parte autora ao 

pagamento de multa por litigância de má fé no patamar de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) a ser revertido em favor da parte contrária. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003808-13.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALFREDO CORDEIRO DE 

MEIRA REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS EIRELI Vistos.. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALFREDO 

CORDEIRO DE MEIRA em desfavor de SOLIMOES TRANSPORTES DE 

PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO No caso vertente, o reclamante alega ter adquirido passagens de 

Pontes e Lacerda para Campo Grande, com previsão de saída do ônibus 

as 13:35, alega que chegou ao terminal rodoviário as 13:05, onde 

permaneceu aguardando, diante do atraso, foi até o guichê da reclamada, 

onde foi informado que o ônibus já havia saído as 13:32, diante disso teve 

sua passagem remarcada para o dia 16 de outubro de 2019, as 1:35, 

quase 12 horas depois, sendo obrigado a pagar taxa de remarcação, pelo 

exposto requer indenização pelos transtornos sofridos. Em contestação a 

reclamada que o veiculo ficou aguardando o embarque dos passageiros 

por 31 minutos, juntando aos autos telemetria do veiculo, alega ainda que 

foi anunciada a viagem pelo motorista, no entanto o reclamante não se 

encontrava na plataforma de embarque, alega ainda que o reclamante 

procurou o guichê depois das 14h00min, informação que confere com o 

bilhete remarcado pelo reclamante às 14h26min, e quanto ao veiculo este 

encontra identificado pelo prefixo 4715, conforme se comprova por foto 

em anexo. Pois bem, sem maiores delongas, nos termos da jurisprudência 
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do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a mera partida do coletivo sem a 

presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na 

prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, 

devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias 

fáticas que envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo 

permaneceu na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual 

o tempo de atraso do passageiro; e se houve por parte do motorista a 

chamada dos viajantes para reembarque de forma inequívoca" (REsp 

1354369/RJ). 2. Comprovada a culpa exclusiva da passageira que não 

observou o tempo de parada obrigatória do ônibus, é improcedente o 

pedido de indenização por dano moral sob a alegação de falha na 

prestação de serviço de transporte terrestre. 3. Cabe ao autor da 

demanda impugnar, de forma concentrada e específica, os fatos alegados 

e documentados pelo réu, hábeis a acarretar a improcedência do pedido 

inicial, sob pena de preclusão. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - 

CONTRATO DE TRANSPORTE - PARTIDA DO ÔNIBUS SEM A PRESENÇA 

DO PASSAGEIRO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO 

DEMONSTRADA - CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRO - DOCUMENTO 

APRESENTADO PELO RÉU - FALTA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO. 1. 

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a 

mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser 

equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente 

da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas 

instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, 

tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu 

antes do tempo previsto ou não; qual o tempo de atraso do passageiro; e 

se houve por parte do motorista a chamada dos viajantes para 

reembarque de forma inequívoca" (REsp 1354369/RJ). 2. Comprovada a 

culpa exclusiva da passageira que não observou o tempo de parada 

obrigatória do ônibus, é improcedente o pedido de indenização por dano 

moral sob a alegação de falha na prestação de serviço de transporte 

terrestre. 3. Cabe ao autor da demanda impugnar, de forma concentrada e 

específica, os fatos alegados e documentados pelo réu, hábeis a 

acarretar a improcedência do pedido inicial, sob pena de preclusão. 

(TJ-MG - AC: 10625140084066001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, 

Data de Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019) 

Analisando atentamente os autos, verifico que não há sequer menção, 

tampouco comprovação de danos eventualmente sofridos pela parte 

reclamante em decorrência do ocorrido. Restou demonstrado nos autos, a 

culpa exclusiva do reclamante, diante disso, não há que se falar em 

indenização por danos morais, devendo tal pedido, portanto, ser julgado 

improcedente. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

inicial e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA JAICKES PERES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BARBOSA LAGES PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 

1000152-82.2018.8.11.0013. REQUERENTE: DANIELA JAICKES PERES DA 

SILVA REQUERIDO: MARIANA BARBOSA LAGES PASSOS Vistos, etc. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de Execução Por Quantia Certa conta 

Devedor solvente em que pretende o autor a execução de valores 

supostamente devidos pela reclamada. Com fundamento nos arts. 614, I, 

c/c 616, 283, 284, parágrafo único, 267, I, 586 e 618, todos do Código de 

Processo Civil, indefiro a inicial, e por consequência declaro a extinção da 

execução por ausência de titulo executivo. "O título é essencial a qualquer 

execução (nulla executio sine titulo). O credor (ou pretenso credor) que 

proponha a execução sem título dela é carecedor por falta de interesse de 

agir (...), porque só o título torna adequado o processo de execução e 

suas medidas executivas. É certo que para a execução é preciso também 

a exigibilidade do título, além dos requisitos formais ligados à propositura 

da ação, mas é nele que a lei concentra a força de liberar a coação estatal 

em favor do credor para a satisfação da obrigação" (Vicente Greco Filho). 

No caso vertente, não foi juntado aos autos título de crédito, nem 

documento a ele equiparado, não havendo documento hábil a instruir a 

presente ação de execução. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os embargos à execução, na forma do art. 917, II c/c 920,III 

do código de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003992-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICLEY ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003992-66.2019.8.11.0013. REQUERENTE: WALDICLEY ALVES SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. Pois bem. Preliminar Ausência de Comprovante de Endereço 

em Nome da Requerente. Conforme pode ser observado nos autos, a 

parte autora não juntou o comprovante atual de residência, de água, luz ou 

telefone, em seu nome. Para tanto, a apresentação do comprovante do 

domicílio é indispensável para a verificação do foro competente. Em 

relação ao comprovante de residência, foi juntado aos autos (ainda que 

não esteja em nome do reclamante, tal fato é de menor importância e não 

pode obstaculizar o acesso à justiça - comprovante em nome de outra 

pessoa com quem resida o reclamante). O formalismo excessivo não pode 

obstaculizar acesso à justiça, como direito fundamental que é. Dessa feita, 

resta afastada a preliminar. É o suficiente a relatar, passo a análise do 

Mérito. Conforme se depreende dos documentos acostados à inicial, 

referido débitos seriam inexistentes. A parte reclamante alega que a 

cobrança realizada pela reclamada é indevida, alegando ter direito a danos 

morais. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Nesse sentido, a parte reclamada 

em contestação apresentou telas sistêmicas com detalhamento do 

cadastro, usos dos serviços telefônico, histórico de ligações, prova 

suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a regularidade do 

débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos que indica a 

efetiva existência da dívida entre as partes. Neste sentido tem decido o 

Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul. Vejamos; RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ DA ORIGEM DA DIVIDA. 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. 
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AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO 

REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a negativa de contratação pela 

parte autora, cabia à ré trazer aos autos a prova da regularidade da 

contratação dos serviços que ensejou o débito cadastrado, ônus do qual 

se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao juntar aos autos faturas 

com o detalhamento das ligações que comprovam a utilização do serviço 

de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de débitos que comprovam 

que os serviços estavam sendo utilizados desde o ano de 2011 (fls. 

29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento pessoal (fl. 12), 

confirmou o endereço constante nos registros do terminal telefônico (fl. 

28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na petição inicial (fl. 

04), sendo que neste último, a demandante afirma que nunca residiu. - 

Nesses termos, não há elementos que permitam desconstituir o débito, 

tampouco condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

diante da inexistência de comprovação de ato ilícito por ela praticado. - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 28/01/2016). Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que 

não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. 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 àquela 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. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde consta e comprovam 

a relação jurídica, bem com detalhamento dos usos dos serviços, 

demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o entendimento da 

Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, restou 

preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência 

do pedido inicial. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças da reclamada. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de 

consequência; Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003935-48.2019.8.11.0013. REQUERENTE: NELCI MARIA MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos... A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por NELCI MARIA MARTINS DA SILVA em face de 

BRADESCO S.A. objetivando declaração de inexistência de dívida e 

indenização por danos morais por negativação indevida. PRELIMINAR - 

CONDIÇÃO DA AÇÃO Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, 

está não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício 

do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. PRELIMINAR 

– INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO Quanto a preliminar arguida por falta de comprovante de 

pagamento, não deve prosperar, pois a reclamante juntou na inicial no ID. 

26620475, o comprovante da parcela objeto da ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO 

UNILATERAL O Banco reclamado em contestação alega inépcia da inicial 

por ausência de documento extraoficial do SPC ou SERASA. Preliminar 

não merecem acolhimento, eis que preenchido os requisitos previstos no 

artigo 14 da Lei 9.099/95 Preliminares rejeitadas. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. No caso em questão é patente a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Inicialmente, ressalto que conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referido débito questionado pela parte autora seria 

inexistente. Diante disso, pede indenização pelos danos experimentado, 

por ver seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Em suma, a parte reclamada 

alega que a reclamante teria deixado de pagar a parcela de nº 35 do dia 

07/09/2019, motivo pelo qual estaria agindo no exercício regular do direito, 

no entanto a reclamante juntou aos autos o comprovante de pagamento da 

referida parcela, objeto da cobrança , bem com as demais parcelas pagas. 

Em que pese os argumentos trazidos pelo reclamando, nenhum justifica a 

inclusão do nome da reclamante no Serasa. Relevando a ausência de 

comprovação da regularidade do débito pelo qual a parte autora foi 

inscrita, de nenhuma valia tem a tese de que o cadastro decorre de 

exercício regular de direito, dada a impossibilidade de que seja a parte 

autora responsabilizada por débito para o qual não concorreu e/ou tirou 

proveito. In casu, competia a parte Ré provar que os valores são devidos, 

ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. DANOS MORAIS Quanto 

ao pedido de indenização por danos morais há que ser acolhido. Tem-se 

que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito não 

foi legítima, sendo tal conduta apta a ensejar a condenação da Ré em 

danos morais. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, 

de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização.” (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback - RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Destarte, em relação 

ao quantum de indenização a título de danos morais, reconheço como 

suficiente à reparação do dano, por sua extensão e pelas condições 

financeiras e sociais das partes, para que a verba tenha caráter punitivo, 

arbitro o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, em consequência; 1. DECLARAR inexistente o 

débito R$ 695,66 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis 

centavos), referente a parcela nº 35, objeto da lide, com a exclusão 

definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito 

SCPC / SERASA; 2. CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser 

corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento acrescido de juros de 1% 

(um) por cento ao mês desde o evento danoso. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003935-48.2019.8.11.0013. REQUERENTE: NELCI MARIA MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos... A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por NELCI MARIA MARTINS DA SILVA em face de 

BRADESCO S.A. objetivando declaração de inexistência de dívida e 

indenização por danos morais por negativação indevida. PRELIMINAR - 

CONDIÇÃO DA AÇÃO Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, 

está não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício 

do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. PRELIMINAR 

– INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO Quanto a preliminar arguida por falta de comprovante de 

pagamento, não deve prosperar, pois a reclamante juntou na inicial no ID. 

26620475, o comprovante da parcela objeto da ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO 

UNILATERAL O Banco reclamado em contestação alega inépcia da inicial 

por ausência de documento extraoficial do SPC ou SERASA. Preliminar 

não merecem acolhimento, eis que preenchido os requisitos previstos no 

artigo 14 da Lei 9.099/95 Preliminares rejeitadas. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. No caso em questão é patente a aplicação do 
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Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Inicialmente, ressalto que conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referido débito questionado pela parte autora seria 

inexistente. Diante disso, pede indenização pelos danos experimentado, 

por ver seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Em suma, a parte reclamada 

alega que a reclamante teria deixado de pagar a parcela de nº 35 do dia 

07/09/2019, motivo pelo qual estaria agindo no exercício regular do direito, 

no entanto a reclamante juntou aos autos o comprovante de pagamento da 

referida parcela, objeto da cobrança , bem com as demais parcelas pagas. 

Em que pese os argumentos trazidos pelo reclamando, nenhum justifica a 

inclusão do nome da reclamante no Serasa. Relevando a ausência de 

comprovação da regularidade do débito pelo qual a parte autora foi 

inscrita, de nenhuma valia tem a tese de que o cadastro decorre de 

exercício regular de direito, dada a impossibilidade de que seja a parte 

autora responsabilizada por débito para o qual não concorreu e/ou tirou 

proveito. In casu, competia a parte Ré provar que os valores são devidos, 

ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. DANOS MORAIS Quanto 

ao pedido de indenização por danos morais há que ser acolhido. Tem-se 

que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito não 

foi legítima, sendo tal conduta apta a ensejar a condenação da Ré em 

danos morais. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de indenizar. Nada 

obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, 

de acordo com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de 

dano sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. No caso dos autos o dano moral subsiste pela simples 

ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito de 

permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização.” (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback - RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Destarte, em relação 

ao quantum de indenização a título de danos morais, reconheço como 

suficiente à reparação do dano, por sua extensão e pelas condições 

financeiras e sociais das partes, para que a verba tenha caráter punitivo, 

arbitro o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, em consequência; 1. DECLARAR inexistente o 

débito R$ 695,66 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis 

centavos), referente a parcela nº 35, objeto da lide, com a exclusão 

definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito 

SCPC / SERASA; 2. CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser 

corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento acrescido de juros de 1% 

(um) por cento ao mês desde o evento danoso. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RICHE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004532-17.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDINA RICHE RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA 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 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. No 

caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, 

na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Verifica-se no caso em tela que, o 

nome da reclamante foi negativado por inadimplência da fatura 10/03/2016, 

conforme extrato do SERASA juntado pela própria reclamante no ID 

27579280, no entanto a reclamante juntou pagamento das faturas do mês 

10/2015, 11/2015,12/2015 e nada mencionou ou juntou sobre a fatura de 

10/03/2016, e quanto a alegação de ter solicitado a transferência do 

numero para modalidade pré-pago, menciona comprovantes anexos mas 

nada juntou. Em contestação a reclamada estar no exercício regular do 

direito, e junta nos autos telas sistêmicas do sistema, onde demostra a 

inadimplência da reclamante quanto a fatura do mês 10/03/2016, junta 

também contrato assinado pela reclamante. Quanto ao dano moral que 

pleiteia a reclamante, em que pese as razões apresentadas, entendo que 

não há como reconhecer que 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. Reputa-se assim existente a 
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relação jurídica entre as partes, restando inequívoca a inexistência do 

débito e do dano moral a ser reparado. Ante o exposto, julgo improcedente 

a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Revogo, em consequência, todas as decisões 

antecipatórias/acautelatórias eventualmente deferidas Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003608-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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: 

1003608-06.2019.8.11.0013. INTERESSADO: MARIA DA PAZ DO 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL 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. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada que Maria da Paz Nascimento da Silva move 

em desfavor de VIA VAREJO S/A. Acolho a retificação do polo passivo, 

passando a constar o nome correto do requerido VIA VAREJO S/A. 

Fundamento e decido. Pois bem. Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com o reclamado; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A parte 

reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito de forma indevida, visto não possuir relação jurídica com o 

reclamado, e desconhece a referida divida. Ocorre que, embora tenha 

negado a culpa, o reclamado não comprovou o alegado, argumentando a 

ocorrência de erro sistêmico, deixando de juntar aos autos qualquer 

documento para fazer prova de suas alegações. Assim, tenho que o 

demandado utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro, ao providenciar a 

negativação do nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No caso, analisando os documentos juntados aos autos, em especial, o 

extrato de negativações, vê-se que a parte reclamante possui outras 

restrições preexistentes. Assim, ainda que ilegítima a negativação ora 

discutida, a honra objetiva da parte reclamante já estava lesada quando a 

reclamada efetuou a negativação, haja vista a existência de outras 

anotações anteriores à inscrição ora combatida. Aliás, nesse sentido, o 

entendimento sumulado pelo STJ, conforme se constata no verbete nº 

385, cujo teor é o seguinte: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

(negritei e grifei). Logo, inexiste o dever de indenizar, mesmo porque não 

há notícia nos autos dando conta se tais negativações, preexistentes, 

estão sendo judicialmente questionadas. Diante do exposto, nos moldes do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inaugural, para determinar que o reclamado exclua o nome da parte 

reclamante do cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento, e 

para declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004263-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MASSAI ROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004263-75.2019.8.11.0013. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE MASSAI 

ROCA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega desconhecer a existência de débitos com a reclamada, 

porém foi surpreendido com seu nome negativado pela empresa 

reclamada, motivo pelo qual pleiteia a declaratória de inexistência de débito 

e indenização por danos morais. 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 

àquela 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 argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Ademais, a parte reclamada em contestação encartou aos 

autos telas sistêmicas com detalhamento dos serviços de telefonia 

prestados, inclusive histórico de pagamento, e histórico de ligações e 

serviços vinculado a linha , prova suficiente que justifica a existência do 

vínculo jurídico e a regularidade do débito apontado na inicial, visto que, 

trata se de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as 

partes. Neste sentido tem decido o Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul. 

Vejamos; RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ 
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DA ORIGEM DA DIVIDA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO 

DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU 

ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a 

negativa de contratação pela parte autora, cabia à ré trazer aos autos a 

prova da regularidade da contratação dos serviços que ensejou o débito 

cadastrado, ônus do qual se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao 

juntar aos autos faturas com o detalhamento das ligações que comprovam 

a utilização do serviço de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de 

débitos que comprovam que os serviços estavam sendo utilizados desde 

o ano de 2011 (fls. 29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento 

pessoal (fl. 12), confirmou o endereço constante nos registros do terminal 

telefônico (fl. 28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na 

petição inicial (fl. 04), sendo que neste último, a demandante afirma que 

nunca residiu. - Nesses termos, não há elementos que permitam 

desconstituir o débito, tampouco condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, diante da inexistência de comprovação de 

ato ilícito por ela praticado. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima 

Turelly da Silva, Julgado em 28/01/2016). Contudo, em que pese à 

alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada não merece acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento das cobranças. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. Destarte, caminho 

não há se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO Por tais 

considerações e, em consonância com o art. 487, I do Código de Processo 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002698-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SANTANA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002698-13.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IRINEU SANTANA BACA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Dispensado o relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA Aduz a 

reclamada ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, 

haja vista que o contrato discutido nos autos fora cedido a outro banco. 

Ocorre que não trouxe o contrato de cessão, não corroborando com o 

alegado em sede de contestação. Sendo assim opino pela rejeição da 

preliminar. DA REVELIA. A parte Reclamada, apesar de devidamente 

citada, não compareceu à audiência de conciliação, contudo apresentou 

defesa, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia quanto aos fatos alegados, mas não quanto ao direito 

pleiteado. Ademais, cumpre destacar que considerando o que fora 
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exposto nos autos do processo nº1002695-58.2018.8.11.0013, 

1002700-80.2018.8.11.00130 e 1002698 13.2018.8.11.0013, julgo o feito 

de forma idêntica, utilizando o instituto da prova emprestada. DA 

CONEXÃO Analisando detidamente o presente processo e os feitos sob o 

nº 1002695-58.2018.8.11.0013,1002700-80.2018.8.11.00130 e 1002698 

13.2018.8.11.0013, verifica-se que ocorre o fenômeno da conexão, pois 

trata-se das mesmas partes e causa de pedir é a mesma, cumpre 

destacar que o reclamante não informa o contrato discutido nas ações, 

apenas junta o holerite nos autos sem indicar ou informar qual é desconto 

discutido em cada processo distribuído. Logo, imprescindível o 

reconhecimento da conexão, nos termos do artigo 55 do Código de 

Processo Civil, julgo de forma conexa todas as ações distribuídas. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Antes de adentrar 

propriamente dito no mérito da questão, cumpre desatacar que a o julgar 

os referidos processos em conexão, será necessário e possível se 

utilizar do instituto da prova emprestada. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. USUCAPIÃO (ART. 1.238 DO CC). PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. 1. Preenchidos os 

requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, além das cautelas 

processuais inerentes ao rito especial, a declaração da aquisição 

originária dos imóveis é medida que se impõe. 2. As provas do 

preenchimento das condições para a aquisição do imóvel por usucapião 

foram produzidas em outro processo, em que as mesmas partes discutiam 

a propriedade de imóvel contíguo. Respeitadas as condições do art. 372 

do CPC, é possível a utilização da prova emprestada. 3. Apelação negada, 

à unanimidade. (TJ-PE - AC: 5285363 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, 

Data de Julgamento: 11/09/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 

1ªTurma, Data de Publicação: 23/09/2019) Pois bem. Noticia a parte 

Reclamante que é servidor público e não realizou nenhum empréstimo com 

a Reclamada, não sabendo informar a data de início, mas aduz que vários 

descontos foram realizados em sua folha de pagamento. Requer a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A reclamada trouxe aos autos 

os contratos de empréstimos realizados pelo reclamante, o que comprova 

que este estava ciente dos termos do empréstimo, do valor e da forma de 

pagamento. Ainda, vislumbro que foi creditado na conta do reclamante, 

conforme se vê no TED apresentado pela Reclamada. Não se trata de 

desconto indevido na folha de pagamento do reclamante, que ele se 

responsabilizou porque teve creditado em sua conta o valor pactuado e 

dele fez uso. Ora, simplesmente cancelar o pacto significa um 

enriquecimento sem causa e um prejuízo ao reclamado, porque o dinheiro 

foi disponibilizado, e as parcelas correspondem ao pagamento. Portanto, 

não há que se falar em abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a 

própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

Novo CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 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 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002698-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SANTANA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002698-13.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IRINEU SANTANA BACA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Dispensado o relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA Aduz a 

reclamada ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, 

haja vista que o contrato discutido nos autos fora cedido a outro banco. 

Ocorre que não trouxe o contrato de cessão, não corroborando com o 

alegado em sede de contestação. Sendo assim opino pela rejeição da 

preliminar. DA REVELIA. A parte Reclamada, apesar de devidamente 

citada, não compareceu à audiência de conciliação, contudo apresentou 

defesa, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a revelia quanto aos fatos alegados, mas não quanto ao direito 

pleiteado. Ademais, cumpre destacar que considerando o que fora 

exposto nos autos do processo nº1002695-58.2018.8.11.0013, 

1002700-80.2018.8.11.00130 e 1002698 13.2018.8.11.0013, julgo o feito 

de forma idêntica, utilizando o instituto da prova emprestada. DA 

CONEXÃO Analisando detidamente o presente processo e os feitos sob o 

nº 1002695-58.2018.8.11.0013,1002700-80.2018.8.11.00130 e 1002698 

13.2018.8.11.0013, verifica-se que ocorre o fenômeno da conexão, pois 

trata-se das mesmas partes e causa de pedir é a mesma, cumpre 

destacar que o reclamante não informa o contrato discutido nas ações, 

apenas junta o holerite nos autos sem indicar ou informar qual é desconto 

discutido em cada processo distribuído. Logo, imprescindível o 

reconhecimento da conexão, nos termos do artigo 55 do Código de 

Processo Civil, julgo de forma conexa todas as ações distribuídas. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Antes de adentrar 

propriamente dito no mérito da questão, cumpre desatacar que a o julgar 

os referidos processos em conexão, será necessário e possível se 

utilizar do instituto da prova emprestada. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. USUCAPIÃO (ART. 1.238 DO CC). PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. 1. Preenchidos os 

requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, além das cautelas 

processuais inerentes ao rito especial, a declaração da aquisição 

originária dos imóveis é medida que se impõe. 2. As provas do 

preenchimento das condições para a aquisição do imóvel por usucapião 

foram produzidas em outro processo, em que as mesmas partes discutiam 

a propriedade de imóvel contíguo. Respeitadas as condições do art. 372 

do CPC, é possível a utilização da prova emprestada. 3. Apelação negada, 

à unanimidade. (TJ-PE - AC: 5285363 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, 

Data de Julgamento: 11/09/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 

1ªTurma, Data de Publicação: 23/09/2019) Pois bem. Noticia a parte 

Reclamante que é servidor público e não realizou nenhum empréstimo com 

a Reclamada, não sabendo informar a data de início, mas aduz que vários 

descontos foram realizados em sua folha de pagamento. Requer a 

restituição em dobro de todo o valor descontado indevidamente de seus 

proventos e indenização por danos morais. A reclamada trouxe aos autos 

os contratos de empréstimos realizados pelo reclamante, o que comprova 

que este estava ciente dos termos do empréstimo, do valor e da forma de 

pagamento. Ainda, vislumbro que foi creditado na conta do reclamante, 

conforme se vê no TED apresentado pela Reclamada. Não se trata de 

desconto indevido na folha de pagamento do reclamante, que ele se 

responsabilizou porque teve creditado em sua conta o valor pactuado e 

dele fez uso. Ora, simplesmente cancelar o pacto significa um 

enriquecimento sem causa e um prejuízo ao reclamado, porque o dinheiro 

foi disponibilizado, e as parcelas correspondem ao pagamento. Portanto, 

não há que se falar em abuso por parte da Reclamada, uma vez que foi a 

própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

Novo CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 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 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 321 de 375



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004612-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEIA SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004612-78.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MAURICEIA SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MAURICEIA SOARES GONÇALVES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. MÉRITO 

Pleiteia a parte autora indenização por danos morais por ter suspensão no 

fornecimento de energia de sua residência, em 11/12/2017, mesmo 

estando adimplente com suas obrigações junto à reclamada. A parte 

reclamada apresentou contestação, alegando ausência de provas do 

dano sofrido pela reclamante. Passo à analise do mérito. Para que se 

configure o dano moral é imprescindível que esteja demonstrado nos 

autos: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem 

patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Analisando os autos, restou comprovada a 

ocorrência de ato ilícito, vez que foi comprovado pela parte reclamante a 

suspensão do fornecimento de sua energia elétrica, bem com de do forma 

ilícita, pois a reclamante comprovou que a referida fatura estava paga, no 

entanto, quando a reclamada foi incumbia o ônus da prova, conforme 

preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não demonstrou, a 

legalidade do ato. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela 

reclamada, o dano moral e nexo causal. Logo, comprovada que a 

suspensão do fornecimento foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ) e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CARVALHO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000185-04.2020.8.11.0013. REQUERENTE: DANIELI CARVALHO DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais que move DANIELI CARVALHO 

DE ASSIS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A Da Revelia 

Compulsando os autos, vê-se que a reclamada apesar de sair da 

audiência de conciliação ciente do prazo de ( cinco) dias para apresentar 

contestação permaneceu inerte. Desta forma, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável, e, em se 

tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com 

o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da parte reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existente nos autos. Fundamento e 

decido. Inicialmente, compulsando os autos, vê-se que a reclamada 

apesar de ciente do prazo em audiência, deixou de apresentar 

contestação. A súmula 11, da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. O artigo 344, do Código de Processo 

Civil, preleciona: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Assim, como a contumácia da parte ré importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime 

quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. In casu, resta 

demonstrado nos autos, através dos documentos juntados pela 

requerente, que a parte reclamante teve seu nome indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, fato que, diante da revelia da 

reclamada, presume-se verdadeiro. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, analisando os documentos juntados aos 

autos, em especial, o extrato de negativações, vê-se que a parte 

reclamante possui outras restrições preexistentes. Assim, ainda que 

ilegítima a negativação ora discutida, a honra objetiva da parte reclamante 

já estava lesada quando a reclamada efetuou a negativação, haja vista a 

existência de outras anotações anteriores à inscrição ora combatida. 

Aliás, nesse sentido, o entendimento sumulado pelo STJ, conforme se 

constata no verbete nº 385, cujo teor é o seguinte: Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 
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cancelamento. (negritei e grifei). Logo, inexiste o dever de indenizar, 

mesmo porque não há notícia nos autos dando conta se tais negativações, 

preexistentes e posteriores, estão sendo judicialmente questionadas. 

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar que a 

reclamada exclua o nome da parte reclamante dos cadastros restritivos de 

crédito SCPC e SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

fixação de multa em caso de descumprimento, e para declarar inexistente 

o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000155-66.2020.8.11.0013. REQUERENTE: AGUIMAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO proposta por AGUIMAR DOS SANTOS em desfavor de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado. Alega a parte autora que possui 

contrato de nº 021/10454762 com a reclamada, referente a prestação de 

serviço de TV por assinatura, pagando a quantia mensal de R$93,51 ( 

noventa e três reais e cinquenta e um centavos, por meio de débito, e que 

em janeiro de 2019, o Autor recebeu um chip da Ré, via correspondência e 

como não havia solicitado qualquer alteração, entrou em contato com a Ré, 

onde foi informado que caso não efetuasse o desbloqueio do chip, o plano 

não sofreria qualquer alteração. Ocorre que, após algum tempo o Autor 

percebeu que desde o mês de fevereiro estava sendo descontado de sua 

conta, o valor de R$ 243,49 (duzentos e quarenta e três reais e quarenta 

e nove centavos) referente a sua TV por assinatura. Ao entrar em contato 

com a reclamada após algumas reclamações voltou a cobrar o valor 

contratado, no entanto, não efetuou a devolução dos valores descontados 

a mais nas cobranças indevidas. Tendo sido cobrado o valor de R$ 243,49 

(duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), a 

diferença cobrada indevidamente é de R$ 149,98 (cento e quarenta e 

nove reais e noventa e oito reais), tais cobranças se estenderam de 

fevereiro até junho de 2019, que somam o valor de R$ 749,90 (setecentos 

e quarenta e nove reais e noventa centavos), razão pela qual pleiteia a 

restituição dos valores e indenização por danos morais. De outro lado, a 

parte ré, embora defenda a legalidade da cobrança, não juntou aos autos 

prova alguma de suas alegações, deixando de se desincumbir do ônus 

que lhe cabia, que era demonstra a legalidade da cobrança. Já com 

relação aos danos morais, conquanto a empresa promovida tenha 

praticado um ilícito (cobrança indevida), esta falha na prestação dos 

serviços não possui potencialidade lesiva para implicar na violação a 

direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na reparação 

de danos morais. Insta consignar que não ficou comprovada a inserção 

dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM 

VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS 

DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA 

FORMA SIMPLES, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 

3º, IV, DO CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA 

INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

(Recurso Cível Nº 71005575188, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005575188 RS, Relator: José 

Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015). 

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida 

na inicial, apenas para DECLARAR a inexigibilidade das cobranças que se 

estenderam de fevereiro até junho de 2019, que somam o valor de R$ 

749,90 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), bem 

como a RESTITUIÇÃO do valor descontado indevidamente . Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004613-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE MARCH LIBORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004613-63.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARGARETE MARCH LIBORIO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por MARGARETE MARCH LIBORIO em desfavor de OI 

S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, tendo em vista 

que por não haver disponibilidade de ponto de internet banda larga da OI, 

no local onde morra a reclamante, razão pela qual a reclamante alega ter 

informado ao técnico que não deveria instalar a linha de telefonia fixa, 

procedendo então o cancelamento do serviço. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, com contrato 

assinado pela reclamante, ordem de serviço, que originou a referida 

instalação. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a reclamada 

não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente 

o contrato entre as partes. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). A Reclamada apenas comprovou a inserção do nome da 

reclamante em seus cadastros, mas somente por tal fato não é possível 
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se fazer uma análise de como e se realmente se constituiu a relação entre 

as partes. Ainda a apresentação tão somente de telas sistémicas não 

comprova a relação contratual entre as partes. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Em que pese exista outra negativação, verifico que não se 

aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por não se tratar de negativação 

preexistente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR 

a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

em litígio; b) CONDENAR a empresa ré, a título de danos morais, ao 

pagamento para a parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento negativação e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Oficie-se o SERASA/SPC determinando 

a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004281-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIRCELO CORREA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004281-96.2019.8.11.0013. REQUERENTE: VIRCELO CORREA LIMA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos morais propor 

Vircelo Correia Lima em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, 

diante de suposta falha na prestação dos serviços. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Fundamento e 

decido. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições 

maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; 

portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do CPC. Aduz o reclamante que contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada no dia 15/09/2019 para o trecho 

compreendido de Cuiabá para Recife, retorno dia 22/09/2019 de Recife 

para Cuiabá. Contudo, afirma que no voo de volta ocorreu alteração do 

itinerário, alterado unilateralmente pela a reclamada, alega ainda que a 

alteração chegou ao seu conhecimento no guichê da empresa ao 

despachar a bagagem. Relata ainda que a reclamada vendeu passagens 

aéreas sem qualquer conexão , e obrigou o reclamante a realizar conexão 

em Guarulhos- SP, tendo que aguardar no aeroporto por 08 horas, 

situação que ensejou atraso em relação ao horário que deveria 

desembarcar em seu destino. Razão pela qual pleiteia danos morais pelos 

transtornos sofridos. No mérito, a reclamada alega ter ofertado boas 

alternativas ao reclamante e que realocou no próximo voo disponível com 

sua anuência , e que o transporte aéreo obedece vários fatores, como 

condições climáticas, organização da malha aérea dentre outros. Assim, 

estando evidente o descumprimento do contrato de transporte de 

passageiros pela reclamada, deve a mesma responder pelos danos 

provocados à parte reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do 

ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

parte reclamante. Ademais, constata-se que a reclamada não demonstrou 

a presença de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante - artigo 373, inciso 

II, do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima. Logo, não 

há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque o voo contratado sofreu atraso superior a cinco horas para a 

chegada ao destino, causando-lhe transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. O dano moral experimentado pela parte autora exsurge da falha 

na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS - SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, NEXO 

CAUSAL E INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - MAU TEMPO - NÃO 

COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INDEVIDO - 

RECURSO DESPROVIDO. Os danos morais e materiais precisam ser 

comprovados, em regra, salvo o dano moral in re ipsa. O fornecedor de 

serviços responde objetivamente pela falha ocasionada pelo atraso de 

voo que faz o consumidor perder uma conexão agendada para mais de 06 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 324 de 375



horas depois, sendo tal responsabilidade presumida. Não comprovada a 

ocorrência de fenômenos naturais que impeçam a decolagem do avião, 

não há que se falar em excludente de responsabilidade. Ocorre ato ilícito 

quando a empresa aérea, sem qualquer motivo, deixa de cumprir com o 

contrato de transporte pactuado, lesionando os clientes e ocasionando 

danos. Sendo observados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, a manutenção do quantum indenizatório referente aos 

danos morais. O dano material pode ser comprovado por meio de prova 

testemunhal. (TJMT. Ap 81815/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015). Destaquei. No pertinente 

aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, 

não pode deixar de ser observada, uma vez que, no presente caso, 

restou patente a desídia da parte reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). Grifei. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar a 

parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, 

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

correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(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: 

1001124-18.2019.8.11.0013. INTERESSADO: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA Vistos em sentença. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examinar as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 

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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS que promove MARIA DE LURDES DA SILVA em 

desfavor de TRASPORTES JAÓ LTDA. Alega a parte autora que ao 

embarcar na cidade de Cuiabá teria entregado uma sacola plástica com 

seus pertences ao funcionário da empresa, no entanto ao desembarcar 

na cidade de Pontes e Lacerda o funcionário lhe entregou as bagagens, 

porém ao chegar em sua residência constatou que a bagagem entregue 

não era a sua, e imediatamente voltou ao posto de atendimento da 

empresa na rodoviária, mas lhe informaram que nada podiam fazer. Em 

contestação a reclamada alega que inexiste nos autos comprovação, 

como cópia da etiqueta da bagagem supostamente extraviada, nem 

comprovante que a bagagem foi realmente despachada. Dá análise dos 

autos verifica-se que não há provas suficientes para análise da demanda, 

uma vez que a alegação não restou devidamente comprovada. Isso 

porque, apesar de alegar todo o ocorrido em sua inicial, deixou de anexar 

qualquer prova do alegado, com etiqueta da bagagem, comprovante do 

despacho da bagagem, foto da bagagem que lhe foi entregue, que não era 

sua, enfim a reclamante não juntou aos autos prova alguma das suas 

alegações. Não sem propósito, a parte autora não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido à hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, opino pela improcedência da pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 
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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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004554-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RICHE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004554-75.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EDINA RICHE RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais e antecipação de tutela que EDINA RICHE RODRIGUES move 

em desfavor de OI S.A. Fundamento e decido. Pois bem. Consigno 

cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a produção 

probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a 

hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, inciso II, do CPC. A parte reclamante alega que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto 

não possuir relação jurídica com a reclamada. Ocorre que, embora tenha 

alegado a existência do débito, a reclamada não comprovou o alegado, 

deixando de juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de 

suas alegações, em especial, histórico, fatura, telas sistêmicas do seu 

sistema. Assim, tenho que o demandado utilizou-se inadvertida e sem 

cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em 

seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento 

em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, analisando os documentos juntados aos 

autos, em especial, o extrato de negativações, vê-se que a parte 

reclamante possui outras restrições preexistentes. Assim, ainda que 

ilegítima a negativação ora discutida, a honra objetiva da parte reclamante 

já estava lesada quando a reclamada efetuou a negativação, haja vista a 

existência de outras anotações anteriores à inscrição ora combatida. 

Aliás, nesse sentido, o entendimento sumulado pelo STJ, conforme se 

constata no verbete nº 385, cujo teor é o seguinte: Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. (negritei e grifei). Logo, inexiste o dever de indenizar, 

mesmo porque não há nos autos provas quanto há ilegalidade de tal 

negativação, preexistente. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para determinar que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento, e para declarar 

inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010213-48.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEBIA TIAGO DE PAULA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT14308-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: 

8010213-48.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: HEBIA TIAGO DE PAULA 

MONTEIRO EXECUTADO: UNEMAT Vistos, Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por UNEMAT. No caso, requer 

o impugnante, seja recebida a presente Impugnação, declarando o 

Excesso na execução consistente em honorários advocatícios de 20%, 

utilização do INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. O exequente se manifestou pedindo não seja acolhida a impugnação. 

Tanto o título executivo ora em execução quanto o STF decidiram que o 

índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública 

deve ser o IPCA-E. Por sua vez, os juros moratórios devem ser calculados 

com base no índice oficial de juros aplicados à caderneta de poupança 

(com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09) . Não há incidência de honorários advocatícios na execução 

nos Juizados Especiais. Assim, estão completamente equivocados os 

cálculos da parte exequente e estão corretos os cálculos da parte 

executada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo Executado UNEMAT e 

HOMOLOGO os cálculos do ID 25183690, declarando líquida a execução 

no valor de R$ 19.785,00 (dezenove mil, setecentos e oitenta e cinco reais 

e oitenta centavos). Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Preclusa a presente decisão, expeça-se RPV ou precatório 

para requisição do pagamento do valor da execução. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004455-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIS DE OLIVEIRA TIMOTIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSIENNE DE JESUS SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004455-08.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANDRIS DE OLIVEIRA TIMOTIO 

DA SILVA REQUERIDO: GLEIDSIENNE DE JESUS SANTIAGO Vistos etc. 
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Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação de reparação de dano em razão 

de publicações ofensivas em rede social, diante de suposta ofensa 

sofrida pela reclamante. Fundamento e decido. A reclamante alega foi 

procurada pela reclamada afim de realizar pedido de um determinado 

sapato, na ocasião foi fechado o pedido , inclusive lhe foi entregue 

R$100,00 (cem reais) a titulo de sinal. Relata a reclamante que repassou 

todas as característica do modelo escolhido pela reclamada a fabrica que 

se localiza na cidade de Goiânia –GO, sendo prevista a entrega na data de 

21/11, ocorre que, não ocorreu a entrega na data prevista, tendo a 

reclamante entrado em contato com a fabrica, onde foi lhe informado que 

pelo grande fluxo de trabalho tinha ocorrido atraso, ficando o fornecedor 

comprometido a enviar a encomenda do dia 25 a 27, o que foi aceito pela 

reclamada, no entanto na data em que foi acordado o envio o transporte 

fora feito por transportadora, e não pela empresa Eucatur com o 

combinado. Alega a reclamante que procurou a reclamada para a 

devolução de seu dinheiro, e na ocasião lhe pediu desculpas pelo 

ocorrido, mas a reclamada no intuito de denegrir sua imagem publicou 

diversas ofensas em sua rede social, vindo a ser rápida disseminação 

nas redes, onde seguidores passaram a comentar, incitando violência, 

motivo pelo qual a reclamante ser indenizada pela atitude lesiva a sua 

honra e imagem praticada pela reclamada. Em contestação a reclamada 

alega constrangimento e danos que a reclamante teria lhe causado, nada 

alegando quanto as publicações realizadas por ela nas redes sociais. 

Verifica –se por todo exposto, a veracidade das alegações da reclamante, 

diante das provas trazidas aos autos, é notório o dano que lhe foi 

causado pela reclamada. A CF/88 protege os direitos da personalidade, 

como valores inerentes aos seres humanos, impondo a todos o dever de 

não provocar injustas ofensas a outrem. Contudo, maculada a honra, 

surge o dever de indenizar. Ocorre dano moral quando configurado dano 

inerente à personalidade que exorbite de transtornos e aborrecimentos 

decorrentes do cotidiano, pois presente o prejuízo à esfera íntima, à honra 

ou à imagem. A publicação da imagem de alguém, atrelada a um 

comentário ou a uma ideia, pode ensejar o dano moral. Porém, a parte que 

alega deve provar sua ocorrência, uma vez que, como regra, não se 

admite seu reconhecimento na forma presumida. Como se verifica no caso 

em questão a reclamante juntou aos autos provas suficientes para 

comprovar a ocorrência do dano. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE 

SOCIAL. TEOR DA POSTAGEM QUE TRANSBORDA AO DIREITO DE 

CRÍTICA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, E PESSOALIZA AS 

OFENSAS AO AUTOR. EMPREGO DE EXPRESSÕES DIFAMATÓRIAS E 

DESABONATÓRIAS À PESSOA DO AUTOR E A SUA CONDUTA 

PROFISSIONAL. PUBLICAÇÃO QUE ALCANÇOU O MEIO PROFISSIONAL 

DAS PARTES (POLÍCIA CIVIL). AUTOR IDENTIFICADO NA PUBLICAÇÃO, 

POR MEIO DE RESPOSTA DO RÉU A COMENTÁRIOS DE TERCEIROS E EM 

POSTERIOR PUBLICAÇÃO EM QUE REVELA O NOME DO COLEGA. 

OFENSA VERIFICADA. EXCESSO AO DIREITO DE EXPRESSÃO E CRÍTICA 

EVIDENCIADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. ABALO AOS DIREITOS 

DE PERSONALIDADE DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM 

R$ 12.000,00 REDUZIDO PARA R$ 5.000,00, A FIM DE SE ADEQUAR AOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS 

ANÁLOGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008164717, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, 

Julgado em 26/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008164717 RS, 

Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 26/04/2019, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/05/2019) No pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, uma vez 

que, no presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir 

desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003978-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANI FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(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: 

1003978-82.2019.8.11.0013. REQUERENTE: REGIANI FREITAS DE SOUZA 

REQUERIDO: EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA Vistos etc. Autorizada 

pelo disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. 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. Fundamento. 

Decido. Pois bem. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As 

condições maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a 

reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por 

este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à 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. A reclamante alega que adquiriu junto a 

reclamada um total de R$ 1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro 

reais) em livros, valor este que foi parcelado em 10 vezes de R$ 179,90 

(cento e setenta e nove reais e noventa centavos), alega que na ocasião 

foi informada que em até 7 dias após o recebimento dos produtos poderia 

cancelar a compra, caso não estivesse satisfeita. Relata a reclamante que 

os referidos produtos chegaram na data de 20/05/2019, e que no dia 

seguinte ligou nos canais de atendimento e solicitou o cancelamento da 

compra, sendo informada que havia sido cancelada, não fazendo a 

empresa qualquer pedido de devolução dos produtos, alega ainda que tem 

recebido cobranças pela compra, ao entrar em contato com a empresa, foi 

informada pela atendente que não era possível o cancelamento pelo 

numero que a reclamante contatou, razão pela qual a compra não tinha 

sido cancelada. Pelos motivos expostos a reclamante pleiteia o 

cancelamento da cobrança. Em contestação a reclamada junta nos autos 

gravação, onde a reclamante confirma o contrato verbal da referida 

compra, onde ficou ciente do valor e forma de pagamento, alega ainda que 
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a reclamante em momento algum solicitou o cancelamento da compra. 

Afirma ainda que em contato com a reclamante, a mesma confirmou todos 

os dados, para confecção da nota fiscal da mercadoria, e que após a 

confirmação da compra não houve mais nenhum contato da reclamante 

com a reclamada. Aduz ainda que a reclamante recebeu o produto em 20 

de maio de 2019, e não foi feito nenhum contato com a reclamada, para 

solicitação do cancelamento da compra. Dá analise dos autos verifica-se 

que a reclamante não juntou prova alguma de que pediu o cancelamento 

da compra, bem com após contestação não impugnou os fatos trazidos 

pela reclamada. Ademais a restou comprovado que a compra foi efetuada 

pela reclamante, bem com o recebimento do produto, bem como a entrega 

dentro do prazo previsto. Assim, uma vez demonstrada que a compra foi 

realizada pela reclamante, e que a mesma não comprovou o alegado 

quanto ao cancelamento da compra, não há que se falar em cancelamento 

das cobranças, e muito menos em inexistência, pois a provas suficientes 

nos autos da legitimidade da cobrança. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, 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, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DIAS FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARUERI (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001061-56.2020.8.11.0013. AUTOR: FAUSTO DIAS FERRAZ REU: 

MUNICIPIO DE BARUERI Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização 

proposta contra o Município de Barueri/SP. Embora o art. 4º da Lei 

9.099/95 estabeleça a faculdade de ingresso da demanda indenizatória no 

foro de domicílio do autor, por se tratar de feito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública há incidência do princípio da aderência territorial, 

segundo o qual os Estados da Federação (e respectivos Municípios) só 

podem sem demandados dentro do seu território de localização. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

ADERÊNCIA TERRITORIAL. De acordo com o princípio da aderência 

territorial, os Estados da Federação só podem ser demandados dentro do 

seu território de localização, razão pela qual o Poder Judiciário do Estado 

do Rio Grande do Sul não tem competência para julgar a presente 

demanda, ajuizada em desfavor do Estado do Paraná. Precedentes desta 

Corte. HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70060568276, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, 

Julgado em 09/07/2014) Desse modo, por se tratar de Município localizado 

em Estado da Federação diverso, inadmissível a presente ação, em razão 

da incompetência deste Juizado Especial. Ante o exposto, indefiro a inicial 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, devendo a parte autora propor 

novamente a ação perante o juízo competente. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, 27 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000653-33.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE OAB - MT23259/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL,PROMOVER REUHLAR ANDAMENTO NO FEITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000519-69.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILAMIR JOSE MANTOANI (REQUERIDO)

YURI DE BRITTES MANTOANI (REQUERIDO)

MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO REITERO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA, BEM COMO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA 

FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000737-34.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIMIRO MOREIRA TANAKA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que considerando a data do 

petitório derradeiro acostado nos autos , procedo a intimação da parte 

autora para no prazo legal,promover regular andamento no feito Poxoréu , 

27 de março de 2020. SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000595-93.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIAS QUANTO À 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID 239745540

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-05.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELIO ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DIAS BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUZIMAR DA SILVA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUAREZ ALVES MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO RODRIGUES SILVA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELINO ALVES COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDVALDO FERREIRA NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JAREDES GOMES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GEDEAO LOPES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV PUBL DO MUN POXOREO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JONILSON FLORINDO DA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIONISIO BRITO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS GLEYDSON DE SOUZA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MURILO LELIS FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GERALDO DOMINGOS SOBRINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que procedo a Intimação da parte autora para Impugnar a 

Contestação apresentada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MOURA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000242-87.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DANIEL MARTINS MOURA 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por DANIEL MARTINS DE MOURA NETO em face de 

VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos 

autos que a parte executada, cumpriu a condenação imposta pagando a 

quantia de R$ 7.845,60 (sete mil oitocentos e quarente e cinco reais e 

sessenta centavos), com a juntada de comprovante no id 28068046. O 

exequente manifestou no id 28094257, informado que não concorda com o 

valor depositado nos autos pela empresa executada, argumentando que a 

mesma não incluiu em seu cálculo a multa de 10 %, proveniente do não 

cumprimento da sentença no prazo correto, e que o valor devido seria de 

R$ 9.128,02 ( Nove mil cento e vinte e oito reais e dois centavos). Pois 

bem. De início, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da 

quantia já depositada nestes autos no valor de R$ 7.845,60 (sete mil 

oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), diretamente na 

conta indicada pelo exequente, no ID n. 28094257. Intime-se pessoalmente 

a parte promovente sob o levantamento do respectivo alvará pelo seu 

causídico. Por fim, INTIME-SE a empresa executada para manifestar 

acerca do petitório de id 28094257, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-27.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000429-27.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ULISSES 

ARAUJO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REINALDO BISPO 

DE ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 01/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 27 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias e 

considerando o art. 8º, da Portaria-Conjunta 249/2020, para pagamento 

das custas e despesas processuais remanescentes, nos termos da 

sentença id 30596020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19024 Nr: 811-34.2007.811.0033

 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: ELIZABETH MUNIZ DA CRUZ, ESPOLIO DE 

CONSTANTINO MANOEL DA CRUZ

 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: ALLAN JOSE METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3691

 Vistos.

Trata-se de pedido de correção dos valores já homologados formulado 

pela exequente às fls. 174.

 Em resposta, manifestou-se a autarquia executada negativamente 

informando que os valores homologados serão atualizados a partir da data 

base informada na requisição a ser expedida.

 Com razão a executada.

 Com efeito, a Resolução 458, de 4 de outubro de 2017, estabelece as 

regras para expedição de precatórios e requisições de pequeno valor 

determinando a atualização monetária a partir da data-base informada pelo 

juízo. Veja-se:

 Art. 7º Para a atualização monetária dos precatórios e RPVs tributários e 

não tributários, serão utilizados, da data-base informada pelo juízo da 

execução até o efetivo depósito, os índices estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, ressalvado o disposto nos arts. 50 e 55 desta 

resolução.

§ 1º Incidem os juros da mora nos precatórios e RPVs não tributários no 

período compreendido entre a data-base informada pelo juízo da execução 

e a da requisição ou do precatório, assim entendido o mês de autuação no 

tribunal para RPVs e 1º de julho para precatórios.

§2º Não haverá incidência de juros de mora na forma prevista pelo § 12 do 

art. 100 da Constituição Federal quando o pagamento das requisições 

(precatórios) ocorrer até o final do exercício seguinte à expedição pelo 

tribunal em 1º de julho.

§ 3º Haverá incidência de juros de mora quando o pagamento ocorrer 

após o final do exercício seguinte à expedição no que se refere a 

precatórios e após o prazo previsto na Lei n. 10.259/2001para RPVs.

Sendo assim, porque já homologados os valores a serem pagos e à luz 

das previsões de atualização do valor por ocasião do pagamento, 

constantes da Resolução 458 retro citada, indefiro o pedido de fl. 174.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 173.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26418 Nr: 291-69.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: MARLENE BRUSTOLIN, IDBB, SLBDB

 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:

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 125, expeça-se alvará da quantia 

depositada às f. 111 em favor da parte autora, intimando-a para 

levantamento, nos termos e conta corrente informada às f. 125.

Por conseguinte, extingo o feito, por satisfação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82162 Nr: 2403-30.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PRESSI, VIVIANE CRISTINA HUL PRESSI, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA, CLÁUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, FERTILIZANTES 

HERINGER S/A, RICHARD BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA APARECIDA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 Vistos.

O pleito de fl. 237 restou apreciado pela sentença de fls. 231/236, 

inclusive no que concerne à suspensão da presente execução em face 

de FERTILIZANTES HERINGER S.A. e acréscimo aos valores em execução 

de multa e honorários advocatícios, razão pela qual, acaso inconformada, 

deve a parte manejar o competente recurso.

Quanto à penhora online via Bacenjud dos executados DARCI FRANCISCO 

MOCELLIN, RICHARD B. MOCELLIN e MÁRCIA APARECIDA BARBOSA, já 

deferida, cumpra-se integralmente a sentença (fls. 236 – verso).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15578 Nr: 695-62.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Intimo a parte autora para que tome ciência da expedição do Termo de 

Penhora do imóvel de matrícula 32919 (fl. 230), bem como da Carta 

Precatória para a comarca de Diamantino-MT, devendo retirá-la nesta 

secretaria ou promover seu preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77606 Nr: 479-81.2018.811.0033

 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: ISMAEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimadas as partes para manifestarem a respeito do laudo pericial, a parte 

autora, apesar dele não discordar, requereu esclarecimentos, em especial 

se a incapacidade atestada às fls. 129/131 seria total ou parcial (fl. 134), 

bem como protestou sejam respondidos os quesitos por ela apresentados.

Compulsando os autos, notadamente o laudo pericial de fls. 129/131, 

verifico que o perito, de fato, não respondeu a todos os quesitos 

apresentados pelas partes.

 Assim, defiro o pleito de fl. 134. Logo, determino seja o perito intimado 

para, no prazo de 20 (vinte) dias, em complemento ao laudo pericial 

apresentado, responda os quesitos apresentados pelas partes, cuja cópia 

deverá instruir o respectivo mandado.

Com o encarte do laudo, vistas as partes.

Em seguida, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 89370 Nr: 2140-61.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MASSATO SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA INOMATA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 Diante do exposto, EXTINGO OS PRESENTES EMBARGOS SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Mantenho a penhora via Bacenjud 

realizada nos autos executivos, diante da ausência de comprovação da 

impenhorabilidade dos valores.Translade-se cópia desta para os autos da 

execução, desapensando-se e arquivando-se.Honorários devidos ao 

advogado dativo serão arbitrados ao final do feito executivo.Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios à parte adversa diante 

da ausência de litigiosidade.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 1747-15.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. GIULIANO STELA COMERCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDERVAL LUIZ BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11.964/MT

 Isto posto, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, julgo extinto, sem 

resolução de mérito, o presente feito, em relação a embargante Luzia 

Timidati Stela, mantendo a ação em tramitação apenas em favor de F. 

GIULIANO STELA COMERCIO ME.Retifique-se a capa dos autos e demais 

registros. Certifique-se. - Da gratuidade da justiçaDa análise do feito, 

possível observar que em pese postulado na exordial, até a presente não 

fora apreciado por este juízo a postulação do embargante pela assistência 

judiciária gratuita, sob a alegação de que não se encontra em condições 

de arcar com os custos do processo sem que comprometa o sustento 

próprio e de sua família, falha esta que deve ser de pronta corrigida.Na 

hipótese dos autos, não se encontra demonstrada, de plano, a 

hipossuficiência alegada. Assim, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar que o embargante comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão da 

gratuidade.Logo, intime-se o embargante, via DJe, por meio de sua 

advogada para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar documentação 

probatória que comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de 

pagamento das despesas inerentes às taxas e custas 
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judiciárias.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos, para eventual saneamento ou julgamento antecipado do 

mérito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57033 Nr: 2371-64.2014.811.0033

 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): REGINALDO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos.

Considerando o informe de que fora apresentada apelação em face de 

sentença proferida nos embargos à execução n.º 1868-04.2018.811.0033 

– Cód. 80638, determino seja a parte exequente intimada para que informe, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se o recurso interposto fora recebido com 

efeito suspensivo.

Com o encarte da informação, tornem-se os autos conclusos para 

apreciar o pleito de fl. 120.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58588 Nr: 494-55.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON JAMES BOAS SAMPAIO, JANDER CHUSTER 

BALDAIA VILAS BOAS SAMPAIO, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 Visto,

Antes de deliberar a respeito do pedido de fls. 138/139, determino seja a 

parte exequente intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 

especificamente, dentre os veículos constantes na consulta de fl. 129, 

sobre qual deseja recaia a constrição, bem como a sua correlação com o 

valor atualizado do débito (em planilha) e a Tabela Fipe.

Com o encarte da informação ou o decurso do prazo, tornem-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 1325-69.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVALDO RIBEIRO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 106.

Considerando que fora realizada, tão somente, pesquisa via sistema 

Renajud, determino seja expedida carta precatória à Comarca de Nova 

Mutum/MT solicitando seja realizada a intimação do devedor, endereço 

declinado na petição de fl. 106, para apresentar o veículo descrito no 

extrato de fl. 91 à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 

(cinco) dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V, e 

parágrafo único do CPC.

Informada a localização, promova-se a penhora e avaliação e posterior 

remoção do bem, a ser depositado em poder do exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16825 Nr: 53-55.2007.811.0033

 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: CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo 

embargante resultaria na revisão da decisão prolatada pelo juízo de 1º 

grau agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la, 

adentrando totalmente ao mérito da demanda.Ademais, implantado o 

benefício em 01/11/2016 e referindo-se o pleito de cálculo complementar 

ao período de 08/2016 a 10/2016, certo é que quando da prolação da 

sentença homologatória de cálculos, em 11/04/2017, já tinha a autora 

conhecimento de que os cálculos homologados não estavam a abranger a 

integralidade do período a que julga fazer jus. Ainda assim, não interpôs a 

tempo e modo o competente recurso em face da sentença homologatória, 

tampouco externou seu inconformismo na primeira ocasião em que se 

manifestou nos autos (veja-se manifestação de fl. 157). Assim sendo, se 

a parte discorda do fundamento exposto na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Com tais 

considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA devendo a decisão permanecer da forma 

como foi proferida.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-63.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, para cumprimento 

do mandado, 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-07.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Intimação da Excelentíssima advogada da parte autora para que promova 

a juntada do anexo da petição protocolada nos autos dia 21/02/2020 ID 

29542896.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31913 Nr: 100-53.2012.811.0033

 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: JORGE TEIXEIRA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CAETANO, JOÃO BOSCO CAETANO, 

ROSIANE APARECIDA MENDES, DONIZETE SILVA, ELPIDIO IMIDIATO DA 
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SILVA, VICENTE IMEDIATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208/TO, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a. EXPEÇAM-SE cartas precatórias de citação dos titulares do domínio 

Donizete Silva, Elpidio Imidiato da Silva e Vicente Imediato da Silva, 

conforme endereços indicados às fls. 136/136-verso.

b. INTIME-SE o autor, através de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos juntados 

pelo Estado de Mato Grosso às fls. 173/180.

c. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

2. Às providências, com urgência, porque se trata de processo afeto a 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 1823-10.2012.811.0033

 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: SIDENEI JOSE DE COL, VILMARI PETROSKI DE COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES, ELIZETE PEREIRA 

MARQUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVIER JOÃO FLEITH - 

OAB:50.920/PR

 Vistos etc.

1. Intimem-se os requerentes, através de seus advogados, via DJe, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o estudo cadastral da área 

usucapienda, a ser confeccionado pelo INTERMAT, conforme determinado 

na decisão de fls. 316/317.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-63.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000190-63.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Declaratória 

Requerente(s): Roberto Valdecir Brianti Requerido(a/s): Banco do Brasil 

S/A Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória em que o Requerente, 

expressamente, declinou que não deseja a realização de audiência de 

conciliação (Id. 30001801). 2. Atentando para o disposto no artigo 334 do 

CPC, tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não 

é o caso de improcedência liminar do pedido, razão pela qual deve o feito 

ter seu regular trâmite, sem a designação de audiência de conciliação a 

que faz referência o art. 334, do CPC. 3. Cite-se o Requerido para 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando do mandado das advertências legais. 4. Intime-se e 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: 1000916-71.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MELO STUGINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000916-71.2019.8.11.0033 REQUERENTE: ROSIANE MELO 

STUGINSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu na audiência designada de conciliação 

(Id. 25147216). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 26 de novembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS Nº. 1000853-46.2019.8.11.0033 REQUERENTE: PAULO SERGIO 

FREITAS DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu na audiência designada de conciliação 

(Id. 24643101). Não obstante os argumentos em sede de audiência de 

conciliação, verifico que o autor não comprovou a impossibilidade no 

comparecimento da audiência. Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 28 de novembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010738-72.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO JOSE FEITOSA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR DE JESUS PINTO (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 8010738-72.2013.8.11.0033 REQUERENTE: AMARILDO JOSE 

FEITOSA REQUERIDO: AMADOR DE JESUS PINTO DESPACHO Visto. 

Analisando os autos, denota-se que a certidão do Id. 21944754, esta em 

descompasso com a decisão do Id. 19835408. Desta feita, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para atualização do débito de R$ 622, 05 

(seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos), conforme decisão do 

Id. 19835408. Após, intime-se o exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. São José do Rio 

Claro/MT, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-93.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS Nº. 1001018-93.2019.8.11.0033 REQUERENTE: LAUDICEIA DE 

MELLO STEIMBACH REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA 

Visto. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu na audiência de conciliação, 

consoante se observa no termo do Id. 26365412. Impede destacar que 

nos processo em trâmites perante o Juizado Especial é necessário o 

comparecimento pessoal da parte autora, nos termos do Enunciado n. 20 

do Fonaje, in verbis: “Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto”. Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção 

do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;”. Registra-se, que o pedido de desistência foi 

formulado pelo advogado do requerente, em sede de audiência de 

conciliação, quando já constatada sua ausência. Assim, forçoso a 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Diante o 

exposto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados 

e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000419-09.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MONTEIRO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000419-09.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes da Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 04/02/2021, às 14h00min 

(horário oficial de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 26 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000600-10.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 25042797). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 25934450, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000402-70.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado apresentou embargos (id 22676608). . É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Deixo de analisar os embargos a 

execução apresentado no id 22676608, haja vista sua intempestividade 

(certidão id 25042839). Diante o exposto, e por não haver qualquer 

irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o 

cálculo de id 22181050, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite 

a realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000320-39.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado apresentou embargos (id 22676611). . É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Deixo de analisar os embargos a 

execução apresentado no id 22676611, haja vista sua intempestividade 

(certidão id 25043772). Diante o exposto, e por não haver qualquer 

irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o 

cálculo de id 22182023, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite 

a realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000315-17.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 23490185). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 22183499, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000425-16.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RITA VIEIRA DA SILVA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000425-16.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes da Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 02/02/2021, às 16h00min 

(horário oficial de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 26 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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000016-40.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 25044407). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 22184316, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000319-54.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 23471207). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 22213514, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 19 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-31.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO MENDES LIMA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000424-31.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes da Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 04/02/2021, às 13h00min 

(horário oficial de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 26 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-91.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DIAS BORGES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000420-91.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes da Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 02/02/2021, às 17h00min 

(horário oficial de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 26 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-44.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AIDIL OLIVEIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000253-44.2019.8.11.0059 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes da Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 04/02/2021, às 16h00min 

(horário oficial de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 26 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-17.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE NUNES RATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte para audiência de Instrução e 

Julgamento redesignada para o dia 25/05/2020 às 14:15 Horas-MT. Vila 

Rica/MT, 26 de março de 2020. MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-95.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES ABREU DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000075-95.2019.8.11.0059 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: intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Vila 

Rica/MT, 26 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000489-60.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO MATIAS BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JOARES SOARES (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório c/c antecipação de tutela 

proposta por Cecilio Matias Bessa, em desfavor de Magno Joares Soares, 

ambos qualificados. Determinado a emenda a inicial, o Requerente 

quedou-se inerte (id 21467634). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Haja vista que o Requerente devidamente intimado 

para emendar a inicial quedou-se inerte (id 21467634), EXTINGO o feito 

sem julgamento de mérito, nos termos dos incisos I e IV do artigo 485 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Às 

providências. Vila Rica - MT, 16 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000782-93.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Lauro Sulek, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado não impugnou o valor apresentado pela 

Exequente, quedando-se inerte (certidão id 29633371). . É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Conforme consignado no relatório, o Executado 

não se opôs ao valor apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por 

não haver qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, 

HOMOLOGO o cálculo de id 27374531, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 

11.077/2020. Solicite a realização do cálculo pelo setor competente do 

E.TJ/MT; com o cálculo, expeça-se a RPV, atentando-se aos dados 

bancários informados, após, com a comprovação do pagamento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Vila Rica/MT, 23 de março de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001372-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EUDASIA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001372-40.2019.8.11.0059 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora para que 

apresente nos autos os quesitos para a realização de perícia médica. Vila 

Rica/MT, 26 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000305-36.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000305-36.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora acerca da 

decisão documento ID 30485996 - Decisão. Vila Rica/MT, 26 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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000952-65.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT16713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Indyara Winter Cavalcante Varjão, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado, 

o Executado, por meio da Procuradoria Geral do Estado não impugnou o 

valor apresentado pela Exequente, quedando-se inerte (certidão id 

28773131). . É o relatório. Fundamento e DECIDO. Conforme consignado 

no relatório, o Executado não se opôs ao valor apresentado pela 

Exequente. Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no 

cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo de id 

26325543, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite a 

realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 03 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-56.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA FRANCA (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

 

Vistos. Certifique a Senhora Gestora se houve a audiência designada no 

id 28048824. Às providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-48.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA APARECIDA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000343-48.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: DETERMINO que o Requerente junte 

aos autos o prévio indeferimento administrativo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Vila Rica/MT, 27 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-79.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TECO ARAUJO (REQUERENTE)

JUCARA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000867-79.2019.8.11.0049 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: Intimem-se os Requerentes para se 

manifestarem quanto o parecer Ministerial de id 30587033, no prazo de 10 

(dez) dias. Vila Rica/MT, 27 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 

EM DIVÓRCIO

Processo Número: 1000019-58.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA BOASTIKI (REQUERENTE)

FIORINDO DEFAVERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA OAB - MT27027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000019-58.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar as partes acerca do 

documento ID 30637566 - Sentença. Vila Rica/MT, 27 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-79.2020.8.11.0049

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:

WANDERCIDES DIVINO PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000328-79.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: DETERMINO que o Requerente junte 

aos autos a notificação com recibo de entrega, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Vila Rica/MT, 27 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000329-64.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000329-64.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 27 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-76.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO JUVILESCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000906-76.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora para que 

apresente nos autos os quesitos para a perícia médica. Vila Rica/MT, 27 

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: 1000272-50.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY PORTO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao declínio de 

competência, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos 

conclusos para liberações. Às providências. Vila Rica - MT, 27 de março 

de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000036-31.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

J. F. P. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. O. (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS apresentado por G.A.O. e 

G.F.O., representados por sua Genitora Josiene Ferreira Pires Oliveira, em 

desfavor de Wevertorn Antônio de Oliveira, todos qualificados. Após, o 

Ministério Público requereu a extinção do feito. (id 24132389). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Sem delongas. 

Acolho como razão de decidir a manifestação Ministerial (id 24132389), 

sendo que, diante do cumprimento integral da obrigação pelo Executado, 

JULGO EXTINTA a execução, nos termos do inciso II do artigo 924 do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, proceda o Senhor 

Gestor com as anotações e baixas necessárias. Sem custas e taxas. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Vila Rica/MT, 27 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000465-95.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. C. (EXEQUENTE)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. O. (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS apresentado por D.H.C.S., 

representada por sua Genitora Camila Pereira Carvalho, em desfavor de 

Leonardo da Silva Oliveira, todos qualificados. Após, o Ministério Público 

requereu a extinção do feito. (id 24779771). Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial (id 24779771), sendo que, diante do 

cumprimento integral da obrigação pelo Executado, JULGO EXTINTA a 

execução, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, proceda o Senhor Gestor com as 

anotações e baixas necessárias. Sem custas e taxas. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Vila Rica/MT, 27 de março de 2020. 

IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000662-84.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REQUERIDO)

I. S. O. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação de fixação de guarda com pedido liminar de 

guarda provisória proposta pelo Ministério Público Estadual em favor de 

Shirlei de Souza Ferreira Paiva em relação ao menor R.L.S.C., em desfavor 

de Erica Soares da Silva e Irene Soares Oliveira, todos devidamente 

qualificados. O Requerente peticionou requerendo a desistência da ação 

(id 24967743). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Haja vista o pedido de desistência do Requerente, HOMOLOGO e 

EXTINGO o feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VIII do 

artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Às providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 

2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000037-16.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. Q. (AUTOR(A))

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. S. (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação de alimentos c/c pedido de tutela provisória 

proposta pelo Ministério Público Estadual em favor do menor J.P.D.S., 

representado pela Genitora Erika Dias Quaresma, em desfavor de Dimas 

Barreira da Silva, todos devidamente qualificados. O Requerente 

peticionou requerendo a desistência da ação por abandono de causa (id 

25056463). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Haja vista o pedido de desistência do Requerente, HOMOLOGO e 

EXTINGO o feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso III do artigo 

485 do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Às providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 

2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000810-61.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 
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do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Paulo Roberto Tavares de Sena, em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado, o 

Executado, por meio da Procuradoria Geral do Estado não impugnou o 

valor apresentado pela Exequente, quedando-se inerte (certidão id 

28225084). . É o relatório. Fundamento e DECIDO. Conforme consignado 

no relatório, o Executado não se opôs ao valor apresentado pela 

Exequente. Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no 

cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo de id 

24699585, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite a 

realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 11 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000802-84.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Thiago Augusto Gomes dos Santos, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado, 

o Executado, por meio da Procuradoria Geral do Estado não impugnou o 

valor apresentado pela Exequente, quedando-se inerte (certidão id 

29634372). . É o relatório. Fundamento e DECIDO. Conforme consignado 

no relatório, o Executado não se opôs ao valor apresentado pela 

Exequente. Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no 

cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo de id 

28913190, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Solicite a 

realização do cálculo pelo setor competente do E.TJ/MT; com o cálculo, 

expeça-se a RPV, atentando-se aos dados bancários informados, após, 

com a comprovação do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 11 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-46.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxilio doença proposta 

por Romildo Rodrigues de Sousa, em desfavor do INSS, todos 

devidamente qualificados. O Requerente peticionou requerendo a 

desistência da ação (id 29059692). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Haja vista o pedido de desistência do 

Requerente pelo fato do Requerido ter concedido o beneficio 

administrativamente, HOMOLOGO e EXTINGO o feito sem julgamento de 

mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. 

Sem custas e taxas. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Às 

providências. Vila Rica - MT, 26 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000707-88.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. V. (EXEQUENTE)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. S. (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS apresentado por T.L.G., 

representada por sua Genitora Tonalisa Guimarães Vasconcelos, em 

desfavor de Rubens Lopes da Silva, todos qualificados. Após, o Ministério 

Público requereu a extinção do feito. (id 24739903). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Acolho 

como razão de decidir a manifestação Ministerial (id 24739903), sendo 

que, diante do cumprimento integral da obrigação pelo Executado, JULGO 

EXTINTA a execução, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, proceda o Senhor Gestor com 

as anotações e baixas necessárias. Sem custas e taxas. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Vila Rica/MT, 27 de março de 2020. 

IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-12.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000132-12.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora para querendo, 

apresentar a impugnação à contestação dentro do prazo legal. Vila 

Rica/MT, 27 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000340-93.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEAO SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. I - Cite-se na forma requerida a parte devedora para, em 05 (cinco) 

dias, pagar o débito ou nomear bens à penhora, na forma da Lei Nº. 

6.830/80 (LEF), sob pena de constrição judicial. Caso venha 

desacompanhado de peças indispensáveis para o cumprimento da citação 

intimem-se o exequente para que instrua no prazo legal. II - Caso volte 

negativa a correspondência, intime-se o Exequente para se manifestar. III - 

Não havendo pagamento nem nomeação de bens, desde que citado o 

executado, proceda-se a penhora online e, sendo esta negativa, 

expeça-se mandado de penhora. IV - Para pronto pagamento fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

V - Devidamente citado e o devedor solicitar o cálculo, encaminhe-se os 

autos ao contador para elaboração da conta e, efetuando o preparo das 

custas e/ou principal, manifeste-se o credor em 05 (cinco) dias. VI - Se 

forem oferecidos bens à penhora, no prazo legal, diga a parte exequente, 

em 05 (cinco) dias, e, caso concorde com o bem indicado, faça prova a 

parte executada da propriedade da coisa dada em garantia. No caso de 

haver discordância, indique outros bens sobre os quais possa recair a 

constrição judicial e expeça-se mandado de penhora e de avaliação e/ou 

de arresto. VII - Não sendo opostos embargos, ao cálculo do débito. VIII - 

Efetivada esta, lavre-se auto e intime-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, em 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. IX - Após, voltem conclusos para designação de data de praça 

ou leilão. X - Sendo opostos embargos, voltem conclusos desde logo. XI - 

Intimações e diligências necessárias. Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-52.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALZELINO GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

09/02/2021, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-08.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA DE JESUS GRANJA (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 (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Chamo o feito à ordem. Haja vista que este Juízo ao analisar os 

documentos apresentados pelas Partes Requerentes nos processos que 

envolvem pedido de aposentadoria e/ou outro beneficio perante o INSS, 

tem se deparado com possíveis adulterações das informações, 

DETERMINO: I – Requisite IMEDIATAMENTE a segunda via das certidões 

juntadas no id 24793574 e id 24793577 aos respectivos Cartórios, para 

que sejam encaminhados a este Juízo no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência e demais cominações legais. 

Com a juntada do cumprimento do item I, tornem os autos conclusos para 

deliberações, inclusive quanto ao pedido de desistência. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 27 

de março de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-38.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA ANGELINA GAIO CASALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

09/02/2021, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-38.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA ANGELINA GAIO CASALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

09/02/2021, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-84.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FILHO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 339 de 375



(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, 27 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-35.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN EMIDIO DA COSTA (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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

11/02/2021, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-18.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR MARIA TEIXEIRA (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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

11/02/2021, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-33.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA PEREIRA DA SILVA (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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

11/02/2021, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-91.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES DE LIMA (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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

11/02/2021, às 17h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-16.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LENY BARBOSA 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
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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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

11/02/2021, às 16h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-28.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MILHOMEM DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

09/02/2021, às 17h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-28.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MILHOMEM DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (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 Novo 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. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

09/02/2021, às 17h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)
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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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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: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 344 de 375



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)

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: 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 
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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: 8010150-17.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO FERREIRA MORATO (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 etc. Defiro, nos termos 

do art. 513 e seguintes do CPC, o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INTIME-SE a parte EXECUTADA para, QUERENDO, efetuar 

VOLUNTARIAMENTE o PAGAMENTO da quantia devida, sob pena de 

aplicação da multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º 

do CPC. DECORRIDO o PRAZO LEGAL, MANIFESTE-SE a parte credora, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Intime-se. Às providências. VILA RICA, 27 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-88.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HEITOR RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A requerente interpôs 

recurso Inominado contra a sentença e requereu a gratuidade do preparo. 

Quanto ao pedido formulado pela parte, entendo que, no presente caso, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da comprovação de 

insuficiência de recursos, uma vez que não há nos autos elementos que 

evidenciam os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo. Com a vinda 

ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. Às providências. 

VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-24.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. O requerente 

manifestou desejo em recorrer da sentença e requer a nomeação de 

defensor, vez que não tem condições de arcar com as custas 

processuais. Tendo em vista que esta comarca é desprovida de núcleo de 

defensoria pública, nomeio o Dr Ademar Ribas para patrocinar os 

interesses do reclamante e apresentar o recurso cabível. Cumpra-se. 

Intime-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-75.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABDIAS MARACAIPE REZENDE (REQUERIDO)

JUSSARA BRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A parte requerida 

inconformada com a sentença, requereu a nomeação de defensor dativo 

alegando que não tem condições financeiras para arcar com as custas de 

um advogado e preparo recursal. Tendo em vista a hipossuficiência de 

recursos da requerida; bem como esta comarca estar desprovida do 

Núcleo de Defensoria Pública, nomeio a Dra Indyara Winter Cavalcante, 

OAB/MT 16.713, para patrocinar os interesses da requerida e apresentar 

o recurso cabível. Com a apresentação do recurso, intime-se a parte 

contrária para apresentar as contrarrazões e após, torne os autos 

conclusos. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 
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requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049
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Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001070-41.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO VISTOS. 1) Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da dívida 

constante nos autos, nos termos do art. 829, do CPC. 2) Decorrido o prazo 

e não havendo pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se atentando para aqueles 

eventualmente indicados na inicial com obediência à ordem preferencial do 

art. 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, CPC), e seu cônjuge, no 

caso de bem imóvel. 3) Se efetuada a penhora, INTIME-SE a parte 

devedora para comparecer, acompanhado de advogado, à audiência de 

conciliação a ser designada conforme pauta da secretaria deste juizado, 

quando poderá oferecer embargos por meio de advogado, sob pena de 

prosseguimento da ação. 4) INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação acima referida, com as advertências dos artigos 

20 e 51, I, ambos da Lei 9.099/95. 5) Não havendo penhora, intime-se a 

exequente para indicar bens do devedor, passíveis de constrição judicial, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 53, § 4.º, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 75, do FONAJE. 6) 

Intimem-se. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-42.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES FONTANA BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR GUIMARAES SIQUEIRA OAB - GO39518 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a patrona do reclamante interpôs Recurso de Apelação 

contra a sentença proferida. Cumpre observar, que no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais, em sede de primeira instância, são 

cabíveis o recurso inominado contra sentença (art 41 da Lei 9.099/95) e 

os embargos de declaração contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 

9.099/95). Dessa foma, tendo em vista que o recurso aviado é 

inadequado, determino que a patrona do reclamante proceda a devida 

regularização, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. VILA RICA, 26 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 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 
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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-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: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 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:
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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: 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: 1000073-92.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A VOZ DO VALE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. A patrona do 

requerente interpôs recurso de apelação inadequadamente, uma vez que 

nos Juizados Especiais Estaduais, são cabíveis o recurso inominado e os 

embargos de declaração contra a sentença, em sede de primeira 

instância. Pois bem, intime-se a patrona, para proceder a regularização no 

prazo de 5 (cinco) dias; bem como proceder o recolhimento do preparo 

recursal. Cumpra-se. VILA RICA, 27 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-65.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADNALVA PEREIRA SIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000855-65.2019.8.11.0049. REQUERENTE: ADNALVA PEREIRA SIRINO 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. DO MÉRITO: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela Reclamante em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de cobrança de serviços não 

contratados. 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 as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamante afirma que, apesar de não contratar mudança de 

pacote de contrato de linha telefônica, a mesma vem lançando valores 

indevidos embutidos em sua fatura mensal, desde junho/2019, o que lhe 

vem causando abalo em sua ordem moral e material. A Reclamada, por 

sua vez, alega que os serviços foram devidamente contratados, deixando, 

entretanto, de acostar aos autos os documentos comprobatórios para 

tanto. Verifica-se, assim, que a mesma não se desincumbiu de seu ônus 

probatório, ao passo que não juntou qualquer documento que 

comprovasse a contratação de referidos serviços que ensejaram no 

aumento das mensalidades. Logo, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, na medida em que a Reclamada realizou cobrança 

de débitos originários de serviços não contratados pelo Reclamante, 

sendo eles a partir de 06/2019, nos valores de R$ 73.29 (06/2019); R$ 

51,58 (07/2019); R$ 40,00 (08/2019); R$ 220,95 (09/2019) e R$ 219,82 

(10/2019). Sendo que destes valores a parte reclamante alega que só 

pagou as faturas de 06/2019 e 07/2019. Ressalto ainda que o contrato 

original previa a mensalidade no valor de R$ 44,99. Entretanto, verifico que 

a parte Reclamante não juntou aos autos os respectivos comprovantes de 

pagamentos das faturas indicadas, o que elide a sua pretensão de 

reembolso de forma dobrada, sob o fundamento do disposto no parágrafo 

único do art. 42. Vale dizer, em referido ponto inaplicável a inversão do 

ônus da prova, quer por não estar presente a hipossufiência do 

consumidor, dada a facilidade na obtenção dos comprovantes de 

pagamentos, quer pela inexistência do pagamento ser prova impossível de 

ser produzida por parte da Reclamada. Quanto ao dano moral, haja vista 

não demonstrada negativação indevida, não vislumbro nos presentes 

autos a sua ocorrência, haja vista que a simples cobrança indevida, por si 

só, não ultrapassa os aborrecimentos e meros dissabores não 

indenizáveis enfrentados no dia-a-dia. Nesta esteira, é oportuno trazer à 

reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a 

determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação, principalmente quando observamos que não há qualquer 

alegação de suspensão dos serviços contratados. Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, com fulcro no art.487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO, para : a) 

DECLARAR inexigíveis os débitos embutidos nas faturas mensais da parte 

Reclamante, a partir de 06/2019, que ultrapassem o valor de R$ 44,99 

(quarenta e quatro reais e noventa e nove cenatavos), devendo serem 

readequadas as faturas para este valor. E, as faturas que houverem sido 

pagas, que excederam os R$ 44,99, sejam devolvidas as partes 

excedentes, a parte autora, de forma simples, acrescidos de juros de 

mora de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

pagamento, podendo tais valores serem descontados das faturas não 

pagas, após a readequação; b) Manter o contrato original cujo Plano 

previa a mensalidade no valor de R$ R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), haja vista não restar comprovada a 

contratação de outros serviços ou pacote diverso. 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: 1000329-98.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA MAIARA BORGES OAB - MT25874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000329-98.2019.8.11.0049. REQUERENTE: MANOEL MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Mérito. Os pedidos foram 

julgados parcialmente procedentes (ID 21011674) e a parte autora em fase 

de cumprimento de sentença noticiou acordo celebrado extrajudicialmente 

e o respectivo pagamento (ID 22817086). Ante o exposto, HOMOLOGO o 

respectivo pagamento e, com isso, JULGO EXTINTO o presente feito, o 

que faço com resolução do mérito nos termos dos artigos 924, inciso II e o 

art. 925, todos do CPC/15. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000086-91.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DANIELA RODRIGUES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000086-91.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: NATALIA DANIELA RODRIGUES DE 

BARROS Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Mérito. Os pedidos foram julgados procedentes (ID 17851365) e 

a parte autora em fase de cumprimento de sentença noticiou acordo 

celebrado extrajudicialmente como forma de pagamento (ID 24908213). 

Ante o exposto, HOMOLOGO o respectivo pagamento e, com isso, JULGO 

EXTINTO o presente feito, o que faço com resolução do mérito nos termos 

dos artigos 924, inciso II e o art. 925, todos do CPC/15. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-90.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE VASCONCELOS BRANDOLIS OAB - MG181536 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANI ALVES MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000530-90.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: JURANI ALVES MORAES Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER 

COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI em face de JURANI ALVES MORAES. 

Consta nos autos que a parte reclamada não foi citada (ID 23992847), bem 

como a parte autora foi intimada para se manifestar transcorrendo o prazo 

sem manifestação (ID 25946971). Assim, cabe a parte autora informar o 

endereço correto para continuidade do processo, ao que outra alternativa 

não resta a não ser a extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

III, CPC/2015. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-72.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. JIMENEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALGRIN GROUP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010017-72.2013.8.11.0049. REQUERENTE: E. A. JIMENEZ - ME 

REQUERIDO: GALGRIN GROUP S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por E.A Jimenez – ME em face de 

GALGRIN GROUP S/A. Consta nos autos que a parte reclamada não foi 

citada (ID 20580482), bem como a parte autora foi intimada para se 

manifestar transcorrendo o prazo sem manifestação (ID 23089696). 

Assim, cabe a parte autora informar o endereço correto para continuidade 

do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-91.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

D R MACIEL VILANOVA INFORMATICA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAWARE INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIDIMO INOCENCIO DE PAULA OAB - MG26226 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010050-91.2015.8.11.0049. REQUERENTE: D R MACIEL VILANOVA 

INFORMATICA - ME REQUERIDO: MEGAWARE INDUSTRIAL LTDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA apresentado por MASSA FALIDA DE MEGAWARE 

INDUSTRIAL LTDA. Informa que a Executada encontra-se em processo de 

falência, devendo ser expedido certidão de crédito em favor do Exequente 

para habilitação no processo de falência. O pleito merece acolhimento. 

Considerando que a parte executada está em situação prevista no 

Enunciado nº 51 do FONAJE, DEVEM SER OBSERVADAS AS SEGUINTES 

ORIENTAÇÕES: ENUNCIADO 51 – 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 (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). No 

presente caso, trata-se de crédito concursal, visto a falência da 

Executada. Assim, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pela Executada MASSA FALIDA 

DE MEGAWARE INDUSTRIAL LTDA. Deste modo, por se tratar de crédito 

concursal, intime-se a parte exequente para, no prazo 10 (dez) dias, 

apresente o cálculo atualizado. Apresentado o cálculo, intime-se a 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, informe se concorda com os 

valores apresentados, reputando-se seu eventual silêncio como 

concordância tácita da expedição da certidão no valor apresentado pela 

exequente, a fim de que este possa se habilitar nos autos da processo de 

falência mencionado (ID 23080542). Decorrido o prazo sem manifestação 

da parte executada ou havendo a concordância em relação ao valor 

apresentado pela exequente, expeça-se a certidão de crédito. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Após, proceda-se com as baixas e 

anotações necessárias e remeta-se o feito ao arquivo. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000072-10.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VERONICA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000072-10.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: VERONICA PEREIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação (ID. 25032551). Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. 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: 1000501-40.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONILSON BATISTA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000501-40.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: ADONILSON BATISTA SOARES 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação (ID. 27397629). Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. 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: 1000503-44.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R K CONFECCOES E TECIDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GARCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000503-44.2018.8.11.0049. REQUERENTE: R K CONFECCOES E TECIDOS 

LTDA - ME REQUERIDO: FABIANA GARCIA DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação (ID. 24391150). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. 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: 1000206-03.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA VILAS BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000206-03.2019.8.11.0049. REQUERENTE: CASA DO PINTOR MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP REQUERIDO: ELIANE DA SILVA VILAS 

BOA Vistos etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

reclamada, apesar de devidamente citada (ID 23698633), não compareceu 

a audiência de conciliação, não apresentou contestação, e nem 

apresentou justificativa plausível. Desta forma deve ser imposto os efeitos 

da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, 

da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a omissão da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Almeja a parte 

reclamante o recebimento da importância de R$ 6.878,85 (seis mil 

oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente a 

dívida que não foi paga. Pois bem. No que tange aos valores devidos, 

resta incontroverso nos autos o inadimplemento da parte reclamada. E, de 

outro turno, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante, mister se faz a procedência do pedido inicial. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido 

inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar, a parte reclamante, o 

valor de R$ 6.878,85 (seis mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e 

cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de ingresso da 

ação, uma vez que já ingressou com planilha atualizada de cálculos. Deixo 

de condenar à parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-74.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000544-74.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: LEONILDO SANTOS MARINHO Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a 

inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do 

processo, se a parte, intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 

24906487 – 11/10/2019), para se manifestar no feito, e tendo permanecido 

inerte, até 20/01/2020 (certidão ID 28142354(, declaro a extinção do feito 

por abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, 

declaro a extinção do feito por abandono. 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: 8010070-19.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(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):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010070-19.2014.8.11.0049. REQUERENTE: ELIZETE PEREIRA BORGES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua 

última petição (ID 230083335), a parte Executada informou o acordo, 

demonstrou o do débito e requer extinção do feito. O pagamento é a forma 

ordinária de extinção da obrigação e, via de consequência, da Execução, 

conforme preceitua o art. 924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Isto posto, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por 

sentença para que surta seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a 

falta de interesse recursal, antecipo o trânsito. Certifique-se, 

arquivando-se os autos. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-67.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000010-67.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: ELIENE FERREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que as partes compuseram 

acordo, em audiência de conciliação, e, antes de sua homologação, a 

parte reclamante noticiou o descumprimento, fato que não foi negado pela 

parte reclamada. Dessa forma, como a parte reclamada não apresentou 

contestação, e nem justificativa plausível deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a omissão da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Almeja a parte 

reclamante o recebimento da importância de R$ 1.042,83 (hum mil e 

quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), referente a dívida que 

não foi paga. Pois bem. No que tange aos valores devidos, resta 

incontroverso nos autos o inadimplemento da parte reclamada. E, de outro 

turno, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, 

mister se faz a procedência do pedido inicial. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido inaugural, 

para condenar a parte reclamada a pagar, a parte reclamante, o valor de 

R$ 1.042,83 (hum mil e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), 

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

correção monetária (INPC), a partir da data de ingresso da ação, uma vez 

que já ingressou com planilha atualizada de cálculos. Deixo de condenar à 

parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000029-73.2018.8.11.0049. REQUERENTE: VISARI AUTO PECAS LTDA - 

EPP REQUERIDO: N NASCIMENTO - ME Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor por mais de 

trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, intimada 

não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, 

comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 20735580 – 07/06/2019), 

para se manifestar no feito, e tendo permanecido inerte, até 24/03/2020 , 

declaro a extinção do feito por abandono. Ante o exposto, conforme art. 

485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por abandono. 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: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))
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CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-89.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MIRANDA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000543-89.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: VALDETE MIRANDA SANTOS Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a 

inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do 

processo, se a parte, intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 

23993111 – 17/09/2019), para se manifestar no feito, e tendo permanecido 

inerte, até 20/01/2020 (certidão ID 28152491), declaro a extinção do feito 

por abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, 

declaro a extinção do feito por abandono. 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: 1000577-64.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000577-64.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: FAUSTINO FERREIRA DE SOUZA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da 

causa a inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção 

do processo, se a parte, intimada não suprir a falta no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o reclamante foi 

intimado ( ID 25237421 – 25/10/2019), para se manifestar no feito, e tendo 

permanecido inerte, até 24/03/2020 , declaro a extinção do feito por 

abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro 

a extinção do feito por abandono. 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: 1000389-71.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R R CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE DULCE DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000389-71.2019.8.11.0049. REQUERENTE: R R CONFECCOES LTDA - ME 

REQUERIDO: DENISE DULCE DE MORAES Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

de Cobrança proposta por RR CONFECÇÕES LTDA – ME em face de 

DENISE DULCE DE MORAES. Consta nos autos que a parte reclamada não 

foi citada (ID 22004845), bem como a parte autora foi intimada para se 

manifestar e deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 24208884). 

Assim, cabe a parte autora informar o endereço correto para continuidade 

do processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-59.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R K CONFECCOES E TECIDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARCELO DE SOUZA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000502-59.2018.8.11.0049. REQUERENTE: R K CONFECCOES E TECIDOS 

LTDA - ME REQUERIDO: NILVA MARCELO DE SOUZA MARTINS Vistos etc. 

Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que as partes compuseram 

acordo, em audiência de conciliação, e, antes de sua homologação, a 

parte reclamante noticiou o descumprimento, fato que não foi negado pela 

parte reclamada. Dessa forma, como a parte reclamada não apresentou 

contestação, e nem justificativa plausível deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a omissão da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Almeja a parte 

reclamante o recebimento da importância de R$ 1.728,86 (hum mil 

setecentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), referente a 

dívida que não foi paga. Pois bem. No que tange aos valores devidos, 

resta incontroverso nos autos o inadimplemento da parte reclamada. E, de 

outro turno, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte 

reclamante, mister se faz a procedência do pedido inicial. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido 

inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar, a parte reclamante, o 

valor de R$ 1.728,86 (hum mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e 

seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data de ingresso da 

ação, uma vez que já ingressou com planilha atualizada de cálculos. Deixo 

de condenar à parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-81.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CLEIA MORAES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000604-81.2018.8.11.0049. REQUERENTE: DIONE CLEIA MORAES 

GOMES REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Mérito. Foi homologado acordo entre as partes (ID 20698111) e a 

reclamada informou o pagamento do acordo e seu respectivo cumprimento 

(ID 22266390). Ante o exposto, HOMOLOGO o respectivo pagamento e, 

com isso, JULGO EXTINTO o presente feito, o que faço com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, c.c. o art. 316, o art. 

354, o art. 924, inciso II e o art. 925, todos do NCPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 
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Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-71.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA MOTTA SZARESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM OAB - RS40881 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000055-71.2018.8.11.0049. REQUERENTE: FELIPE DA MOTTA SZARESKI 

REQUERIDO: COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a 

julgamento. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais 

proposta por Felipe Motta Szareski em face de Cotia Vitoria Serviços e 

Comércio S/A em que alega que é produtor rural e que ao realizar a 

revisão da plantadeira adquiriu da reclamada 60 rolamentos, contudo, 

realizada a troca dos rolamentos, após 100 hectares um dos rolamentos 

veio a se quebrar e os outros 59 rolamentos foram se partindo causando 

desgaste e diminuindo a produção e rendimento do plantio, razão pela qual 

requer danos materiais e morais. Em contestação a requerida suscita 

preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e 

incompetência do juízo, bem como contestou os fatos. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Em que pese os argumentos da parte requerida a parte autora 

posteriormente trouxe aos autos nota fiscal que comprova a compra dos 

rolamentos da marca da empresa requerida, razão pela qual é competente 

para figurar no polo passivo do processo. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL A vislumbro hipótese de inépcia da inicial, vez que a petição inicial 

encontra-se em ordem. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE 

PERÍCIA Deixo de acolher a preliminar de incompetência do juízo em razão 

de necessidade de perícia, pois, em que pese os pedidos estejam 

fundados no defeito do produto, os pedidos de danos materiais e morais 

são facilmente comprováveis por outros meios de prova. MÉRITO Os 

pedidos da parte autora não merecem prosperar. Em que pese a parte 

autora tenha trazido aos autos nota fiscal do produto adquirido e fotos dos 

rolamentos quebrados, o fato é que não comprovou suas alegações, pois, 

não trouxe aos autos nenhuma informação de que comunicou a reclamada 

sobre o defeito do produto configurando, assim, ausência de pretensão 

resistida, bem como não comprovou os prejuízos materiais e morais em 

relação à colheita dos grãos e o suposto nexo causal com o defeito do 

produto. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas 

especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, a parte 

autora não trouxe elementos suficientes para comprovar seus danos 

morais e materiais sendo os pedidos improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000087-76.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE APARECIDA PIZZATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000087-76.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: NILCE APARECIDA PIZZATTO 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SAMPAIO SANTOS 

& NASCIMENTO LTDA ME em face de NILSE APARECIDA PIZZATO em que 

alega que a reclamada adquiriu produtos na sua loja e consta com débitos 

no valor de R$1.900,70 (um mil, novecentos reais e setenta centavos). A 

reclamada mesmo intimada não compareceu à audiência de conciliação (ID 

25433593). É o breve relato. A parte reclamada deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. Ainda, concluo 

que a parte reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pelo exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as 

importâncias de R$1.900,70 (um mil, novecentos reais e setenta 

centavos), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos 

termos da Súmula 43 STJ (vencimento das notas) e juros moratórios de 

1% a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-74.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILI KNABBEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000447-74.2019.8.11.0049. REQUERENTE: CARLOS CARDOSO 

REQUERIDO: LILI KNABBEN Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 
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do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

CARLOS CARDOSO em face de LILI KNABBEN em que cobra um cheque 

não quitado no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) emitido em 

22/06/2015. A parte requerida contestou suscitando preliminar de 

prescrição, bem alega que a cobrança se trata da agiotagem. DA 

PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar de prescrição, vez que o autor 

moveu ação de cobrança e como processo de conhecimento para 

cobrança título em documento particular segue o prazo de 5 anos previsto 

no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil/02. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste a parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso verifico que a parte requerida não trouxe provas suficientes para 

desconstituir o direito do autor de cobrança dos valores constantes no 

título cobrado. Ademais, a parte autora não comprovou a sua quitação e 

nem tampouco a prática da agiotagem, vez que a parte autora cobra o 

valor do título com juros e correção monetária pelas taxas legais, não 

configurando, assim, prática de usura. Pelo exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

a reclamada a pagar à parte autora a importância de R$16.000,00 

(dezesseis mil reais), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

prejuízo (vencimento do cheque) nos termos da Súmula 43 STJ e juros 

moratórios de 1% a partir da citação. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-89.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILI KNABBEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000446-89.2019.8.11.0049. REQUERENTE: CARLOS CARDOSO 

REQUERIDO: LILI KNABBEN Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

CARLOS CARDOSO em face de LILI KNABBEN em que cobra um cheque 

não quitado no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) emitido em 

28/04/2015. A parte requerida contestou suscitando preliminar de 

prescrição, bem alega que a cobrança se trata da agiotagem. DA 

PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar de prescrição, vez que o autor 

moveu ação de cobrança e como processo de conhecimento para 

cobrança título em documento particular segue o prazo de 5 anos previsto 

no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil/02. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste a parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso verifico que a parte requerida não trouxe provas suficientes para 

desconstituir o direito do autor de cobrança dos valores constantes no 

título cobrado. Ademais, a parte autora não comprovou a sua quitação e 

nem tampouco a prática da agiotagem, vez que a parte autora cobra o 

valor do título com juros e correção monetária pelas taxas legais, não 

configurando, assim, prática de usura. Pelo exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

a reclamada a pagar à parte autora a importância de R$15.000,00 (quinze 

mil reais), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo 

(vencimento do cheque) nos termos da Súmula 43 STJ e juros moratórios 

de 1% a partir da citação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-57.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R K CONFECCOES E TECIDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN LORRAINE DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000528-57.2018.8.11.0049. REQUERENTE: R K CONFECCOES E TECIDOS 

LTDA - ME REQUERIDO: KAREN LORRAINE DE SOUZA ARAUJO Vistos 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por RK CONFECÇÕES 

E TECIDOS LTDA – ME em face de KAREN LORRAINE DE SOUZA ARAÚJO 

em que alega que a mesma adquiriu produtos na sua loja e consta com 

débitos no valor de R$168,12 (cento e sessenta e oito reais e doze 

centavos). A reclamada mesmo intimada não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 22002858). É o breve relato. A parte reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Ainda, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar sua 

contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em 

sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, DECRETO a 

revelia e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada 

a pagar à parte autora as importâncias de R$168,12 (cento e sessenta e 

oito reais e doze centavos), correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (vencimento das notas) e 

juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-25.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADILA LORRANY NUNES MESSIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000502-25.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: NADILA LORRANY NUNES MESSIAS 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMÉRCIO DE 

CALÇADOS EIRELI em face de NADILA LORRANY NUNES MESSIAS. As 

partes firmaram acordo e requereram a homologação (ID 23743337). 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

As partes efetuaram composição amigável, devendo, assim, a presente 

ação ser extinta com resolução do mérito à inteligência do artigo 487, III, 

alínea “b” do CPC/2015. Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” 

do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-08.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR PRIMON GUOLLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000529-08.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: EVAIR PRIMON GUOLLO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se 

Ação de Cobrança proposta por SCHIC CENTER COMÉRCIO DE 

CALÇADOS EIRELI em face de EVAIR PRIMOM GUOLLO. As partes 

firmaram acordo e requereram a homologação (ID 22780516). Desta 

forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. As 

partes efetuaram composição amigável, devendo, assim, a presente ação 

ser extinta com resolução do mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea 

“b” do CPC/2015. Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, 

da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” 

do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-59.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIDE MACHADO LUCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000545-59.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: SILEIDE MACHADO LUCIO Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por SHIC CENTER COMÉRCIO DE 

CALÇADOS EIRELI em face de SILEIDE MACHADO LUCIO em que alega 

que ela adquiriu produtos na sua loja e consta com débitos no valor de R$ 

667,68 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). 

A reclamada mesmo intimada não compareceu à audiência de conciliação 

(ID 23691182). É o breve relato. A parte reclamada deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou contestação. Ainda, concluo 

que a parte reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Pelo exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as 

importâncias de R$ 667,68 (seiscentos e sessenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos), correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (vencimento das notas) e 

juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-05.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RENGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PEREIRA SETUBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000568-05.2019.8.11.0049. REQUERENTE: ADEMIR RENGEL REQUERIDO: 

LUCAS PEREIRA SETUBA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 
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Obrigação de Fazer proposta por ADEMIR RENGEL em face de LUCAS 

PEREIRA SETUBA. Diz, em síntese, que vendeu um veículo Gol G5 

ano/mode 2010/2011 ao reclamado em outubro de 2018, contudo, o 

mesmo veio a se arrepender da compra e devolveu o veículo à parte 

autora, porém, não realizou a transferência do mesmo. A parte reclamada 

contesta alegando que não realizou a transferência, visto que a parte 

autora deve o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pagos ao 

mesmo. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Isso porque restou incontroverso 

que a parte reclamada não realizou a transferência do veículo sob a 

justificativa de que a parte autora não devolveu o valor de R$1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), contudo, não trouxe provas aos autos do alegado. 

Desta forma, a reclamada deve realizar a transferência do veículo ao seu 

real proprietário. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, julgo JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para 

CONDENAR o requerido à obrigação transferir o veículo ao reclamante, ou 

a quem o mesmo indicar, no prazo de 10 dias, sob pena de multa que fixo 

em R$ 1.000.00 (um mil reais), não se tratando de multa diária. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-16.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEDES COSTA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000619-16.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA NEDES COSTA E SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se 

Ação de Cobrança proposta por SAMPAIO CORREA E CIA LTDA-ME em 

face de MARIA NEDES COSTA E SILVA. As partes firmaram acordo e 

requereram a homologação (ID 25999732). Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. As partes efetuaram 

composição amigável, devendo, assim, a presente ação ser extinta com 

resolução do mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. 

Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO firmado pelas 

partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-98.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000620-98.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: VALMIR COSTA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se Ação de 

Cobrança proposta por SAMPAIO CORREA E CIA LTDA-ME em face de 

VALMIR COSTA. As partes firmaram acordo e requereram a homologação 

(ID 26000348). Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. As partes efetuaram composição amigável, devendo, 

assim, a presente ação ser extinta com resolução do mérito à inteligência 

do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. Ante o exposto, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO firmado pelas partes para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000635-67.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BORGHESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROZOO SANTANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJARLEY SOUZA RAMOS OAB - PA20876 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000635-67.2019.8.11.0049. REQUERENTE: LUIZ CARLOS BORGHESAN 

REQUERIDO: AGROZOO SANTANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, 

o processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais proposta por LUIZ CARLOS BORGHESAN em 

face de AGROZOO SANTANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. Diz, em síntese, que foi inserido no 

cadastro de proteção ao crédito no dia 21 de setembro de 2018 por duas 

vezes nos valores de R$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) e 

R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), vez que não tem relação jurídica 

com a reclamada e não adquiriu produtos na mesma. Contudo, mesmo sem 

ter adquirido nada na loja, para justar a sua vida financeira, pagou os 

valores de R$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) e R$2.369,00 (dois mil, 

trezentos e sessenta e nove reais). A reclamada contesta alegando que a 

parte autora através de seu funcionario realizou várias compras e 

pagamentos, bem como o mesmo assinou termo de confissão de dívida. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 
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expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Os 

pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque nega a 

relação jurídica e informa que a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito foi ilegitima, contudo, a reclamada trouxe aos autos notas fiscais 

de compra, extratos de compra, comprovantes de pagamentos realizados 

pelo reclamante, bem como termo de confissão de dívida devidamente 

assinado pela parte autora. Assim, tendo comprovado a reclamada a 

relação jurídica e a exigibilidade do débito é que a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito foi legitima. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial e CONDENO a parte autora, por litigância de 

má-fé, por ter alterado a verdade nos autos, no patamar de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de CUSTAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-45.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILZA SIMÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000630-45.2019.8.11.0049. REQUERENTE: LUCAS LINS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ADENILZA SIMÃO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se Ação de Cobrança proposta 

por LUCAS LINS DE OLIVEIRA em face de ADENILZA SIMÃO. As partes 

firmaram acordo e requereram a homologação (ID 23418136). Desta 

forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. As 

partes efetuaram composição amigável, devendo, assim, a presente ação 

de conhecimento ser extinta com resolução do mérito à inteligência do 

artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. Ainda, tendo a parte Exequente 

informado o descumprimento do acordo é que parte Executada deve ser 

intimada para pagamento no prazo de 5 dias sob pena de penhora de bens 

e valores. Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 

9.099, de 26 de setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. 

Intime-se a parte Executada para pagar o débito objeto da lide no prazo de 

5 dias, sob pena de penhora de bens e valores. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-86.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000194-86.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: ALESSANDRA DA SILVA SOUZA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação (ID. 24179740). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. 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: 1000181-87.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DOS SANTOS LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000181-87.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: ROSA DOS SANTOS LEMOS Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação (ID. 24180023). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-74.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BONAVIGO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA PEREIRA LIMA LACERDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000070-74.2017.8.11.0049. EXEQUENTE: BONAVIGO E CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: VALDINEIA PEREIRA LIMA LACERDA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação 

(ID. 24588308). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000547-63.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

QUELITA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELCIANO MACEDO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000547-63.2018.8.11.0049. EXEQUENTE: QUELITA RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: GELCIANO MACEDO COSTA Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação 

(ID. 26284531). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

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: 1000039-20.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000039-20.2018.8.11.0049. REQUERENTE: LEONICE ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a 

audiência de conciliação (Id. 12886724), em que pese intimado, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Isto posto, o feito 

deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-36.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

R K CONFECCOES E TECIDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELI LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000510-36.2018.8.11.0049. REQUERENTE: R K CONFECCOES E TECIDOS 

LTDA - ME REQUERIDO: VALDELI LOPES Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação (ID. 

24180009). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

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: 1000722-23.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA GOMES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000722-23.2019.8.11.0049. REQUERENTE: CLEIDINEIA GOMES ARAUJO 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação (ID. 24776179). Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 
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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 ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. 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: 1000136-20.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TANI KAYABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000136-20.2018.8.11.0049. REQUERENTE: TANI KAYABI REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 

51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, "...Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo...". Dessa forma, como o autor não 

compareceu a audiência de conciliação (Id. 23422114), em que pese 

intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que 

determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Isto 

posto, o feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que 

determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 8010166-68.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA DE MORAIS BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010166-68.2013.8.11.0049. REQUERENTE: GISELE APARECIDA DE 

MORAIS BORGES REQUERIDO: RICARDO ELETRO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias ou se o processo ficar parado por negligência por 

mais de um ano. Na hipótese, comprovado que o reclamante permanece 

inerte, desde, pelo menos 17/03/2017, até 24/03/2020, declaro a extinção 

do feito por abandono. Com relação ao PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, NO VALOR DE R$ 504,70 (quinhentos e quatro reais e 

setenta centavos), LAVRE-SE CERTIDÃO E A ENCAMINHE AO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ante o exposto, conforme art. 485, 

III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por abandono. LAVRE-SE 
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CERTIDÃO E A ENCAMINHE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM 

PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

DESTA COMARCA, NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. VALOR 

DE 504,70 (quinhentos e quatro reais e setenta centavos). 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-62.2011.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

EDER VIEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO CHAVES DA COSTA OAB - MT11902-O (ADVOGADO(A))

ALINE WALLAUER MACHADO OAB - GO29206 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010061-62.2011.8.11.0049. EXEQUENTE: EDER VIEIRA MACHADO 

EXECUTADO: ARAGUAIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do 

excipiente são improcedentes. A excipiente alega matéria de ordem 

pública, em síntese aduz que o excepto deu início a execução cinco anos 

após o transito em julgado da sentença, tendo incidido a prescrição 

qüinqüenal, não sendo devedor, portanto, do título executivo executado. 

Existem questões e matérias que podem ser arguidas e conhecidas de 

ofício a qualquer tempo pelo juiz. Tais matérias são as chamadas de 

matérias de ordem pública, que não podem ser atingidas pela preclusão. 

Sendo assim, quando instaurada uma relação processual de execução, de 

maneira esporádica pode ocorrer a possibilidade de erro no juízo de 

admissibilidade. Todavia, no presente caso, a parte alega matéria de 

ordem pública em uma situação que não condiz com os requisitos do 

instrumento processual. No caso em apreço, o instrumento adequado para 

discutir a execução do crédito, pelos motivos trazidos pelo executado, 

seria o embargo a execução, após a segurança do juízo. Ou seja, mesmo 

que o excepiente alegue que a presente peça trata de embargo a 

execução, não seria acolhido por falta de segurança do juízo. Além do 

mais, não há falar em prescrição qüinqüenal, uma vez que a ação 

transitou em julgado em 20/03/2014 e o requerente iniciou a execução em 

19/09/2016. Assim, não resta alternativa, senão reconhecer a 

improcedência dos pedidos da exceção manejada. Posto isso, julgo o 

mérito do feito para declarar a IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

exceção de pré-executividade. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-96.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA SILVERIA PEREIRA LOPES OAB - TO7815 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000646-96.2019.8.11.0049. REQUERENTE: RAIMUNDO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: TEREZA APARECIDA DOS SANTOS Vistos etc. 

Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/1995, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. 

Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar 

de devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

23992449), não apresentou contestação, e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma deve ser imposto os efeitos da revelia, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a omissão da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Almeja a parte reclamante o 

recebimento da importância de R$ 2.579,50 (dois mil quinhentos e setenta 

e nove reais e cinqüenta centavos), referente a dívida que não foi paga. 

Pois bem. No que tange aos valores devidos, resta incontroverso nos 

autos o inadimplemento da parte reclamada. Com relação ao A.R. 

ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEMANDADA, saliento que a carta de 

citação AR foi entregue e recebida no endereço informado na inicial, não 

tendo a demandada alegado que o endereço onde foi recebida não era o 

correto. A par disso, não se faz necessária a expedição de carta AR mão 

própria, podendo ser recebida a citação por terceiro E, de outro turno, não 

havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se 

faz a procedência do pedido inicial. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido inaugural, para condenar a 

parte reclamada a pagar, a parte reclamante, o valor de R$ 2.579,50 (dois 

mil quinhentos e setenta e nove reais e cinqüenta centavos), acrescido de 

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

monetária (INPC), a partir do vencimento. Deixo de condenar à parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-69.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVAN PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000512-69.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: VALDIVAN PEREIRA DE ALMEIDA 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado (Id. 

22758027). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 
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Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000396-97.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO BEGE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

GEFTANY CALISTO DA SILVA FILHO OAB - MT21463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI DO NASCIMENTO ABREU DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000396-97.2018.8.11.0049. REQUERENTE: POSTO BEGE LTDA - EPP 

REQUERIDO: JOACI DO NASCIMENTO ABREU DA SILVA - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a 

inércia do autor por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do 

processo, se a parte, intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Na hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 

20591031 – 03/06/2019), para se manifestar no feito, e não tendo 

fornecido endereço da parte reclamada desde então, permanecido inerte, 

até 24/03/2020, declaro a extinção do feito por abandono. Ante o exposto, 

conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do feito por 

abandono. 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: 1000110-22.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ABILENE RODRIGUES DONDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA E INVESTIMENTO LUIZACRED S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000110-22.2018.8.11.0049. REQUERENTE: ABILENE RODRIGUES DONDE 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A, FINANCEIRA E INVESTIMENTO 

LUIZACRED S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em sua última petição (ID 

14617005), a parte Executada informou o acordo, demonstrou o 

pagamento do débito e requereu a extinção do feito. O pagamento é a 

forma ordinária de extinção da obrigação e, via de consequência, da 

Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Isto posto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC, 

fazendo-o por sentença para que surta seus jurídicos efeitos (art. 925 do 

CPC). Ante a falta de interesse recursal, antecipo o trânsito. Certifique-se, 

arquivando-se os autos. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000078-17.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000078-17.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: IRIS JOSE DA SILVA Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado (Id. 

14153984). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas 
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capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 1000763-87.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DIAS MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS VILA RICA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000763-87.2019.8.11.0049. REQUERENTE: RODRIGO ALVES DIAS 

MOURA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTOGARÇAS VILA RICA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Na audiência de conciliação (ID 25797088), a parte 

requerente informou acordo e seu cumprimento e requeeur a extinção do 

feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da obrigação e, via de 

consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 924, inc. II, do CPC: 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

Isto posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do 

CPC, fazendo-o por sentença para que surta seus jurídicos efeitos (art. 

925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, antecipo o trânsito. 

Certifique-se, arquivando-se os autos. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000092-98.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO SANTOS & NASCIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA TAIANA RAMIRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000092-98.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: CARINA TAIANA RAMIRO SILVA 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado (Id. 

15136680). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-32.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VLADISLAU JOSE KOAKOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ LAIKOWSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000605-32.2019.8.11.0049. REQUERENTE: VLADISLAU JOSE 

KOAKOVSKI REQUERIDO: GILBERTO LUIZ LAIKOWSKI Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Locupletamento proposta por WLADISLAU JOSÉ KOAKOVSKI em 

face de GILBERTO LUIZ LAIKOWSKI em que cobra uma nota promissória 

no valor de R$20.100,00 (vinte mil e cem reais). A parte requerida 

contestou alegando o que os valores cobrados decorrem da prática da 

agiotagem e os que juros são exorbitantes, motivo pelo qual em razão do 

valor do débito ter ultrapassado R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 

entregou um veículo Pajero para pagamento e, ainda, restou o débito, ora 

cobrado. A parte autora impugnou informando que os débitos eram de 

2012 e que após a entrega do veículo a parte reclamada assinou nova 

nota promissória, objeto da lide, do saldo remanescente ainda no ano de 

2015, título este que não foi quitado. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Isso 

porque restou incontroverso nos autos que a parte reclamada é devedora 

da nota promissória no valor de R$20.100,00 (vinte mil e cem reais), objeto 

da lide, ao que os negócios celebrados antes da emissão da nota 

promissória não passíveis de descontituir o título que é válido. Ademais, a 

parte autora não comprovou a sua quitação e nem tampouco a prática da 

agiotagem, vez que a parte autora cobra o valor do título com juros e 

correção monetária pelas taxas legais, não configurando, assim, prática 

de usura. No caso verifico que a parte requerida não trouxe provas 

suficientes para desconstituir o direito do autor de cobrança dos valores 

constantes no título cobrado. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$20.100,00 (vinte mil e 

cem reais), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo 

(vencimento do nota) nos termos da Súmula 43 STJ e juros moratórios de 

1% a partir da citação. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-88.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CANDIDO CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000750-88.2019.8.11.0049. REQUERENTE: WALDIR CANDIDO CASTILHO 

REQUERIDO: ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO Vistos etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Deixo de acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, vez que a 

mesma encontra-se em ordem. Assim, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Ressarcimento 

proposta por VALDIR CANDIDO CASTILHO em face de ORIMAR 

GONÇALVES CORREIA DO PRAZO. Diz, em síntese, que é confrontante 

do requerido no imóvel rural e que realizou a construção da cerca divisória 

em comum acordo com o reclamado despendendo o valor de R$15.825,60 

(quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), contudo, 

o mesmo se negou a pagar a metade, razão pela qual requer que o mesmo 

seja condenado a pagar o valor de R$7.912,80 (sete mil, novecentos e 

doze reais e oitenta centavos). A parte reclamada mesmo intimada não 

compareceu à audiência de conciliação, mas enviou preposto (ID 

25121699) e apresentou contestação em que alega que não tem o dever 

de pagar, bem como que a parte autora comprovou apenas o valor de 

R$7.936,00 (sete mil, novecentos e trinta e seis reais). É o breve relato. A 

parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a revelia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Isso porque restou incontroverso entre as partes que os mesmos são 

vizinhos e que foi realizada a construção da cerca, contudo, a parte 

autora trouxe aos autos apenas alguns comprovantes totalizando o valor 

de R$7.912,80 (sete mil, novecentos e doze reais e oitenta centavos). 

Desta forma, a parte reclamada tem o dever de ressarcir o autor em 

metade do valor despendendido para beneficio de ambas as propriedades, 

ou seja, o valor de R$3.956,40 (três mil, novecentos e cinquenta e seis 

reais e quarenta centavos). Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC, DECRETO a revelia e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as 

importâncias de R$3.956,40 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais 

e quarenta centavos), juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir 

do efetivo desembolso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000732-67.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENORA PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000732-67.2019.8.11.0049. REQUERENTE: ALDENORA PEREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação de Restituição de Indébito com Indenização por 

Danos Morais proposta por ALDENORA PEREIRA DA CRUZ em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Diz, em síntese, que está sendo 

cobrado em seu benefício previdenciário, desde o ano de 2017, o valor 

referente ao Bradesco Vida e Previdência que alega que nunca contratou 

e após entrar em contato com a reclamada galgou o ressarcimento de 

apenas R$515,53 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), 

motivo pelo qual requer o ressarcimento do valor de R$1.005,67 (um mil e 

cinco reais e sessenta e sete centavos), bem como a condenação em 

danos morais. Com efeito, não trouxe a demandada nenhum elemento 

probatório que demonstrasse a relação contratual entabulada entre as 

partes mesmo podendo facilmente faze-lo. Diante disso, não havendo 

comprovação da legitimidade da cobrança, é de ser reconhecida a 

inexistência de debito e dever de ressarcimento em dobro dos valores 

descontados. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de desconto 

indevido em verba alimentar, inexiste dúvida de que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida - 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 e consubstanciada 

no ato ilícito. No caso, considerando a situação pessoal das partes, atento 

aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tratando-se de 

demandada de grande porte, com robusta capacidade financeira e 

elevado grau de culpa dada a desídia com que tem tratado o consumidor e 

também as ações judiciais em seu desfavor, prejudicando assim, talvez 

até deliberadamente, uma série de cidadãos sérios e honestos, atento ao 

caráter pedagógico do dano moral fixo a reparação no valor R$ 7.000,00 

(sete mil Reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de débito 

referente a dívida em litígio, bem como ao ressarcimento do valor de 

R$1.005,67 (um mil e cinco reais e sessenta e sete centavos), já em 

dobro, juros e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desconto; 

b) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil 

Reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, juros 1% ao mês a partir 

do evento danoso (inicio dos descontos 2017), correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-06.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRO LAIKOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO SULEK OAB - MT3403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOTERMO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000555-06.2019.8.11.0049. REQUERENTE: CASSIMIRO LAIKOVSKI 

REQUERIDO: LEOTERMO DIAS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por CASSIMIRO LAIKOVSKI em 

face de LEOTERNO DIAS. Diz, em síntese, que celebrou contrato de 

compra e venda de imóvel com o reclamada e que em razão de fato de 

terceiro solicitou a rescisão do mesmo, contudo, já havia investido no 

imóvel com a compra de materiais e obras no valor de R$3.921,80 (três mil, 

novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), valores estes que 

pretende o ressarcimento. Em contestação a parte reclamada contesta 

legando que a parte autora não comprovou ter realizado as benfeitorias e, 

ainda que tivesse realizado sem sua autorização não seria devido o 

ressarcimento em razão da multa contratual de rescisão. Pois bem. Os 
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pedidos da parte autora não merecem prosperar. Em que pese a parte 

autora tenha trazido aos autos notas de compra de produtos de materiais 

de construção não comprovou que estes produtos foram empreendidos 

no imóvel objeto da relação contratual, fato este que seria facilmente 

comprovado com recibo de entrega dos produtos no endereço 

mencionado, fotos e autorização do proprietário para realização de obras, 

entre outros. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, a parte autora não trouxe elementos suficientes para comprovar 

seus danos morais e os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))
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KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049. REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor 

por mais de trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, 

intimada não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado ( ID 22269853 – 

01/08/2019), para se manifestar no feito e tendo permanecido inerte até 

então (24/03/2020), declaro a extinção do feito por abandono. Ante o 

exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro a extinção do 

feito por abandono. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. 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: 1000023-66.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALEAZZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-66.2018.8.11.0049. REQUERENTE: AUGUSTO GELESKI 

REQUERIDO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, GALEAZZI & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Trata-se de Execução entre as partes 

acima nominadas. Em sua última patição (ID 29287607), a parte Exequente 

informa o pagamento do débito, requer o alvará do saldo remanescente e 

a extinção do feito. O pagamento é a forma ordinária de extinção da 

obrigação e, via de consequência, da Execução, conforme preceitua o art. 

924, inc. II, do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Isto posto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ, no valor de R$ 12.101,17 (doze mil cento e um reais e 

dezessete centavos, atualizados da data do depósito até a expedição do 

alvará), , EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, consoante dados 

informados na petição ID 29287607, E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, fazendo-o por sentença para que surta 

seus jurídicos efeitos (art. 925 do CPC). Ante a falta de interesse recursal, 

antecipo o trânsito. Certifique-se, arquivando-se os autos. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito, para homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. P.R.I.C. RICARDO BORGES SAMPAIO Juiz Leigo
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

 

PORTARIA Nº 29/2020-CA 

 

Acresce meios de contato entre o Poder Judiciário da 

Comarca de Mirassol D´Oeste/MT com a sociedade 

em geral durante o regime de teletrabalho, nos termos 

que menciona. 

 

A Excelentíssima Senhora Doutora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR 

FERREIRA LIMA, meritíssima juíza de direito, diretora do foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei; 

 

 Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020 que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a Portaria-

Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

 

Considerando a necessidade de alargar e manter o contato eficaz entre a sociedade, Ministério 

Público, Defensoria Pública, OAB, órgãos públicos e sociedade civil em geral e o Poder Judiciário desta 

Comarca, respeitando as normas de segurança editadas; 

 

Considerando o teor da Portaria 28-2020-CA, expedida por esta Diretoria do Fórum, 

 

RESOLVE: 

  

 Art. 1º. REVOGAR em parte o art.18 da Portaria 28-2020-CA referente ao pedido de 

acautelamento de impressoras pelos Oficiais de Justiça, ficando o Oficial plantonista, autorizado 

excepcionalmente adentrar no Fórum, para realizar impressão de documentos, caso necessário, apenas 

para cumprimento de medidas urgentes, da mesma forma, autorizo o servidor plantonista que, em caso de 

extrema necessidade, adentre no Fórum, permanecendo no local, tão somente o tempo necessário para 

cumprir medidas urgentes que não possam ser realizadas via teletrabalho; 

 

 Art.2º. REVOGAR em parte o art.20 da Portaria 28-2020-CA no que tange à realocação das 

servidoras Lucimeire Monaski Friozi e Raiana Katherine da Silva Lira no sentido de retirar do regime 

de teletrabalho, devendo as servidoras efetuarem a compensação das horas oportunamente; 

 

 Art. 3. No prazo estabelecido no art. 1º da Portaria-Conjunta nº 249/2020 (20/03/2020 à 

20/04/2020), durante o horário de expediente forense, a comunicação com as unidades judiciárias 

será realizada por meio endereços eletrônicos, sem prejuízo dos contatos telefônicos abaixo, pessoas 

essas autorizadas, desde já, a adentrarem nas dependências do Fórum em caso de extrema 

necessidade, o que não se aplica aos magistrados que poderão adentrar quando julgar necessário, 

sendo dispensável qualquer autorização por escrito: 
 

Vara E-mail Telefone 

1ª Vara Cível mdo.1vara@tjmt.jus.br 
Cleusa Roberto do Carmo (65- 98403-2645) 

Amanda Chaves Macedo (66- 99979-6947) 

2ª Vara Cível mdo.2vara@tjmt.jus.br 

Sônia Barboza Silva de Paula (65- 99902-9206)  

Mariane Novaes de Campos (65- 99947-3725 ) à 
disposição até dia 30/03/2020 

Carlos Alberto Silva (65- 99693-6996 ) – à disposição 

a partir do dia 31/03/2020 

3ª Vara Cível mdo.3vara@tjmt.jus.br 

Luiz Flavio dos Reis Lemes (65- 99905-4455 

Carlos Alberto Silva (65- 99693-6996) – disponível 

até dia 30/03/202 
Luiz Milano Milano do Nascimento (66- 99657-6795) 

- disponível a partir do dia 31/03/2020 

Juizados Especiais moe.mirassol@tjmt.jus.br Mayla Gimenes de Melo (65- 98131-2533) 
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Diretoria do Fórum mirassol.doeste@tjmt.jus.br Edislaine Candido Costa (65-99912-5666) 

Cartório Distribuidor mirassol.distribuidor@tjmt.jus.br Pedro Gonçalves (65-99941-6291) 

 

 Art. 4º. Assinale-se que a presente Portaria não tem o condão de alterar a escala de plantão 

semanal, tampouco a de fim de semana, devendo-se contatar o servidor de plantão, no contato disponível 

no site do e.TJMT. 

 

 Art. 5º. Nos processos físicos, haja vista a necessária restrição de acesso às dependências do 

Fórum,  serão impulsionados tão somente as questões enumeradas no mencionado art. 4º da Resolução nº 

313/2020-CNJ, caso em que deverá contatar o Distribuidor e/ou Servidor da Vara correspondente. 

Parágrafo único. Tratando-se de processos físicos não enquadrados no art. 4º da Resolução nº 313/2020-

CNJ, as petições correspondentes deverão ser protocoladas fisicamente após findo o período indicado no 

art. 1º desta portaria ou mediante o sistema PEA, sendo que nesta hipótese serão materializadas somente 

após o término do mencionado período ou caso a pedido, mediante justificativa a ser apreciada pelo juízo 

competente. 

 

 Art.6º. Os casos não contemplados nesta Portaria serão resolvidos pelo Juiz Diretor do Foro 

da Comarca, mantendo no que não contrariar a presente, os demais termos da Portaria 28/2020-CA. 

 

 Art. 7º.Esta Portaria entra em vigor a partir de 24/03/2020, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia da presente via e-mail funcional e outros meios 

de comunicação céleres à disposição para todos os Servidores lotados neste Juízo, ao Ministério Público, 

à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil – 7ª Subseção, Delegacia de Polícia, Cadeia 

Pública e Procuradorias Municipais. 

 

Mirassol D’Oeste, 23 de março de 2020. 

 

 

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F. LIMA 

Juíza de Direito Diretora do Foro 
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