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COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000405-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (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 1000405-80.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

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

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

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

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

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

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DIVINA PIRES GONTIJO (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 1000428-26.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

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

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

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

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

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

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-71.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE TERESINHA DE MARCHI PEREIRA (EXECUTADO)

PAULO CEZAR RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

DIRCEU CARLOS DE MARCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000554-71.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de execução para 

entrega de coisa incerta com pedido de tutela cautelar de sequestro 

ajuizada por PANTANAL AGRÍCOLA LTDA em face de ADRIANE 

TERESINHA DE MARCHI PEREIRA, PAULO CEZAR RODRIGUES PEREIRA e 

DIRCEU CARLOS DE MARCHI, todos qualificados no processo em epígrafe. 

A autora requer seja concedida tutela de urgência cautelar, a fim de seja 

efetivado sequestro de 259.740 (duzentos e cinquenta e nove mil, 

setecentos e quarenta) quilogramas de soja, ou seja, 4.329 (quatro mil 

trezentos e vinte e nove) sacas de soja de 60 (sessenta) kg, 

pertencentes à parte executada, de modo a garantir o resultado útil da 

presente ação. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com a 

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

provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 300 a 

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

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

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

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

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

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

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

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

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

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

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

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

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

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

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

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

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

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

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

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

provisória” No que tange aos meios de efetivação da tutela de urgência de 

natureza cautelar, estatui o Diploma Adjetivo que: Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Feitas 

estas considerações, em análise detida dos elementos contidos nos 

autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar 

não comporta acolhimento, ante a não demonstração de risco ao resultado 

útil do processo. Malgrado conste nos autos evidência robusta quanto à 

existência do débito, pelo que se extrai da cédula de produto rural com 

constituição de penhor cedular de primeiro grau, bem como, de seu 

respectivo registro em cartório (id. 30723096 e id. 30723097), tal fato, de 

per si, não é suficiente para autorizar a realização do sequestro 

requerido. Nesse quadro, do cotejo do acervo probatório trazido com a 

inicial, ainda que tenha o autor afirmado a existência da probabilidade do 

direito, verifica-se que esse não foi suficientemente demonstrado, isso 

porque não há elementos probatórios nos autos a fim de apontar em sede 

de cognição sumária de que o devedor tenha se utilizado de pessoas 

interpostas para o desvio do produto garantido pela Cédula de Produto 

Rural n. AGRP-MT 015/2019, averbada no Cartório de Registro de Imóveis 

sob a anotação de n. 68.895. A simples verificação do inadimplemento não 

consubstancia fundamentação suficiente para o deferimento do 

sequestro. O exequente deve demonstrar, concretamente, alguma 

conduta por parte do devedor que possa acarretar a ineficácia de decisão 

jurisdicional quanto à satisfação do seu direito de crédito. É dizer, a 

medida liminar não poderá decorrer de ilações ou expectativas sem base 

em elementos concretos, sendo imperiosa a presença dos requisitos 

indissociáveis previstos no art. 300 do CPC. Nesta vereda, ainda que se 

possa aventar o inadimplemento da obrigação, a medida de sequestro 

pretendida pelo credor deve vir acompanhado de elementos probatórios 

capazes de convencer o Juízo de que o devedor estaria entregando os 

produtos em armazéns dissonantes ao que foi previsto na cédula de 

produto rural. As declarações prestadas em sede de escritura pública de 

declaração, bem como o documento Id n. 30723116 acerca da vistoria 

realizada na lavoura, são provas unilaterais que não tem o condão de 

convencer este Juízo de que o devedor estaria desviando a produção que 

se encontra garantido por título executivo, não sendo cabível o 

deferimento da medida assecuratória, inclusive, a fim de evitar a 

constrição de bens de terceiro e causar tumulto processual por eventuais 
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interessados. No ponto, colaciona-se a seguinte ementa do e. Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. SEQUESTRO, ARRESTO OU 

ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS AUSENTES. 1. A tutela cautelar de 

sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o 

danifique ou dilapide e visa assegurar a futura execução para entrega da 

coisa. 2. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para 

pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens 

indeterminados do devedor. 3. O arrolamento de bens é cabível quando 

houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação 

do patrimônio, devendo o mesmo comprovar o seu direito aos bens. 4. 

Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, 

imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus 

boni iuris e periculum in mora. 5. Ausentes os requisitos, incabível o 

deferimento das medidas. (TJ-MG - AI: 10347180022134001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 

19/07/2019) Sobreleva registrar que a presente decisão está sob o crivo 

da cláusula "rebus sic stantibus", podendo ser revista em decorrência de 

alteração do cenário fático. 1 – Isto posto, ante a ausência de elementos 

concretos quanto ao risco ao resultado útil do processo, este Juízo 

INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar. 2 - 

Preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para 

satisfazer a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, inteligência do artigo 

806 c/c artigo 813, ambos do CPC[2]. Tendo em vista que a execução se 

trata de entrega de coisa incerta, o executado deverá proceder à escolha 

ou seleção e entregar individualizada a coisa determinada pelo gênero e 

quantidade da exordial. 3 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 4 – Não 

havendo o cumprimento da obrigação no prazo estipulado, EXPEÇA-SE de 

imediato mandado de busca e apreensão na forma postulada pelo credor, 

devendo constar expressamente no mandado/carta precatória de citação 

as determinações contidas no §2º do mesmo dispositivo (artigo 806). 5 – 

A parte exequente poderá em 15 (quinze) dias impugnar a escolha feita 

pelo executado, conforme lhe faculta o art. 812 do CPC. Havendo 

impugnação esta será decidida de plano, ou, se necessário, após a oitiva 

de um perito. 6 – ARBITRA-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 cumprimento integral da 

obrigação no prazo assinalado (15 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 7 – FIXA-SE desde já multa de R$ 200,00 

(duzentos reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o 

respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou 

excessivo. 8 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 30 

de março de 2019. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: 

tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz 

Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. 

e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [2]Art. 806. O 

devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título 

executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a 

obrigação. § 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de 

atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a 

alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. § 2o Do mandado de 

citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, 

conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de 

imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi 

designado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000173-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000173-68.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de cumprimento 

de sentença no qual postulou-se o recebimento de quantia certa 

decorrente de título executivo judicial. Após a realização de alguns atos 

processuais, houve o cumprimento integral da obrigação em decorrência 

da disponibilização do numerário decorrente da expedição de ofício 

requisitório, e posterior levantamento do valor pelo autor (id. 27809231). A 

parte exequente se manifestou requerendo o arquivamento dos autos (id. 

28958820). Desse modo, verifica-se que a obrigação objeto da presente 

demanda foi satisfeita. 1 - Forte nas razões acima, diante do adimplemento 

da dívida pela autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. 3 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001311-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1001311-70.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais 

ajuizada por LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI em face de 

BANCO PAN S.A., ambos qualificados no processo em epígrafe. Após 

regular trâmite processual, as partes compuseram acordo acerca do 

objeto desta demanda, requerendo a homologação e consequente 

extinção do feito (id. 26695121). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A presente demanda veicula 

discussão sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes 

firmarem acordo (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição 

firmada entre as partes, denota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do 

Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. 1 – Ante o exposto, 

este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as 

partes (id. 26695121), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, 

por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. 2 – Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. 3 – Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000340-85.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação em fase 

de cumprimento na qual postulou-se o recebimento de quantia certa 

decorrente de título executivo judicial. Iniciada a fase executiva, a parte 
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executada promoveu o pagamento integral do débito apresentando 

comprovante de depósito judicial (id.13504977). A exequente se 

manifestou requerendo o levantamento dos valores, assim como, extinção 

da demanda em face do adimplemento (id. 13513933). Desse modo, 

verifica-se que a obrigação objeto da presente demanda foi satisfeita. 1 – 

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil. 2 - DEFERE-SE o pedido formulado pelo autor (id. 13513928), a fim 

que se promova o levantamento do valor informado em id. 15736376, 

mediante expedição de alvará, utilizando-se dos dados bancários 

informados na petição acima mencionada. 3 – Sem prejuízo, considerando 

o valor a maior depositado em Juízo pelo executado, bem como, o lapso 

temporal decorrido desde a última atualização dos valores devidos, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

valor atualizado do débito a fim de promover o levantamento do saldo 

remanescente. 4 – Após, INTIME-SE o executado para que se manifeste, 

consignando prazo de 10 (dez) dias. 5 – Decorridos os prazos, 

remetam-se os autos CONCLUSOS para deliberações finais, inclusive, 

arquivamento definitivo do feito. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002374-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULT FAST NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI (REQUERIDO)

 

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 15h30min (MT), conforme certidão de redesignação que 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000947-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SIESSEL GASPERINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000947-64.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a regra 

disposta nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, visando 

conferir efetivo contraditório, INTIME-SE os requeridos para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestem acerca da petição apresentada no evento 

n. 16189188 e 16189385. 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002281-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NERI FRANCISCO HOPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002281-02.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 
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congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 
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nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000543-42.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual a autora requereu o 

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

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

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

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

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

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

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

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

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

Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002292-31.2019.8.11.0021
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MERCEDES VERONICA BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002292-31.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 
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de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 
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inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000551-19.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS ANTONIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000551-19.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

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

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual a autora requereu o 

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

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

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

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

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

– Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 
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modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

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

este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

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

Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002299-23.2019.8.11.0021
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wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

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

LUCIANO GONZAGA OAB - 580.519.101-68 (PROCURADOR)

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002299-23.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 
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apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 
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como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001441-60.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

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

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

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

arquivados. 1 – Diante do trânsito em julgado do acordão (Id n. 19320255) 

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

baixas necessárias. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000042-93.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da juntada de 

documentos pela inventariante, ABRA-SE vista à Defensoria Pública, que 

atua neste processo na qualidade de curador especial, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, possa manifestar sobre os referidos, sob pena 

de preclusão. 2 – Em seguida, INTIME-SE a inventariante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de partilha amigável 

acerca do acervo hereditário. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002273-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELARD BOHRZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

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

OTAVIO FREDERICO BOHRZ OAB - 156.336.751-34 (PROCURADOR)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002273-25.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 
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decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 
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pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002311-37.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 
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homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 15 de 443



necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001686-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001686-37.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

manifestação acostada no evento n. 29724797, ABRA-SE vista dos autos 

ao réu para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste acerca do pedido 

de desistência, com fundamento no art. 485, §4º do Código de Processo 

Civil. 2 – Em seguida, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002398-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA OAB - SP227256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CONTINI - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI CONTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002398-90.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 
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precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 - Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001880-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON BATISTA DO BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001880-71.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – DETERMINO a 

redistribuição desta missiva para a 1ª Vara desta Comarca, nos termos da 

Resolução TJ-MT/TP n. 02 de 08/03/2018 expedida pelo Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dispôs sobre a 

modificação da competência desta 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT 

quanto ao cumprimento das cartas precatórias cíveis. 2 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO KUNH FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000006-51.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte 

exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a certidão 

acostada no evento n. 15744977 e requerer o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. 2 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000132-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES MONTALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000132-67.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – INTIME-SE o autor para 

manifestação quanto à certidão de evento n. 12453087, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001321-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROCIR PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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. 1001321-80.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

manifestação acostada no evento n. 17987844, ABRA-SE vista dos autos 

ao réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do pedido 

de desistência, com fundamento no art. 485, §4º do Código de Processo 

Civil. 2 – Em seguida, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000789-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY PERERIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, caso queira, se 

manifeste nos autos com aquilo que entender de direito em termos de 

prosseguimento da ação, tendo em vista o acórdão transitado em julgado, 

retro juntado aos autos, que segue vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA OAB - GO36917 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (REU)

EULER CESAR DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO RIBEIRO RATES OAB - GO33914 (ADVOGADO(A))
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PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA OAB - GO0023931A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

 

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

seus advogados habilitados, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, a se iniciar pelo polo ativo, apresentem nos autos memoriais escritos, 

nos termos da parte dispositiva do decisum proferido sob o Id 24897404, 

que segue vinculado à presente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001758-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O G DA SILVA CONSTRUTORA E METALURGICA - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão prolatada nos autos - ID nº 30768452 para que diligencie no 

sentido de promover a citação pessoal do requerido, devendo isto 

acontecer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento..

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO KUNH FILHO (EXECUTADO)

CATIA CELINE DOS SANTOS VALERIO KUHN (EXECUTADO)

CESAR ANTONIO KUHN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão prolatada nos autos - ID nº 30774121 para que diligencie no 

sentido de promover a citação pessoal do requerido, devendo isto 

acontecer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento..

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001294-63.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002253-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. O. (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIME-SE a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias emende a petição inicial a fim de colacionar aos 

autos comprovante de endereço atualizado, documentos pessoais do 

autor, procuração, declaração de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001507-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JOSE SILVA E DIAS (REQUERENTE)

MARISTELA DE ALMEIDA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO PEREIRA CAETANO OAB - MG73162 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: 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: 1000169-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora quanto à juntada 

de Acórdão aos autos, para que requeira o que entender de direito, no 

prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001183-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIRA JOAQUINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DECOCALINHO - 

PREVI-COCALINHO (REQUERIDO)

 

Procedo a citação da parte ré para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001712-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001712-35.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por JOSE FRANCISCO DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, em que ambos estão 

qualificados nos autos, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria híbrida. Despachada a inicial, o réu apresentou contestação 

(Id n. 18658061). Réplica no evento n. 19937191. Vieram os autos 

conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

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

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

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

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

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

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 
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quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. B) demonstração da qualidade de segurado 

empregado; C) prova da carência do benefício; 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, 27 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001441-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA SUDARIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (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. 1001441-26.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por TEREZA SUDARIO DA CONCEIÇÃO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

18726024). Réplica no evento n. 20414886. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

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

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

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

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 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, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001506-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARACAIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001506-21.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por EVA MARACAIPE DA SILVA, 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 (Id n. 18725743). Réplica no evento n. 19343031. 

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) 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, 27 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001524-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA CANDIDA PACHECO (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:

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. 1001524-42.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por LÁZARA CANDIDA PACHECO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

17827611). Réplica no evento n. 20057389. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

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

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

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

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 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, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001183-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIRA JOAQUINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001183-50.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da manifestação 

da parte autora, este Juízo DETERMINA a realização da citação da 

requerida Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Cocalinho 

– MT (Previ-Cocalinho), como consignado na decisão que recebeu a 

demanda, observando-se as deliberações contidas no referido ato 

jurisdicional. 2 – Com a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa apresentar réplica, 

caso o referido demandado tenha alegado matérias que impedem, 

suspendem ou modifiquem o seu direito, sob pena de preclusão. 3 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. 

Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

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 2ª Vara 

PJE n. 1000312-20.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do transcurso de 

tempo, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos a comprovação do seu comparecimento na 

perícia. 2 – O perito judicial consignou o não comparecimento da parte 

demandante, razão pela qual se mostra desnecessária à sua confirmação. 

Assim, este Juízo INDEFERE o pedido de intimação ao perito judicial, ante a 

declaração prestada por ele. 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000392-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RODRIGUES JACYNTHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000392-81.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do transcurso de 

tempo, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacione aos autos a comprovação do seu comparecimento na 

perícia. 2 – O perito judicial consignou o não comparecimento da parte 

demandante, razão pela qual se mostra desnecessária à sua confirmação. 

Assim, este Juízo INDEFERE o pedido de intimação ao perito judicial, ante a 

declaração prestada por ele. 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001753-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001753-02.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARLUCIA PACHECO DE CASTRO LUCAS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados 

nos autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

18726912). Réplica no evento n. 19338701. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

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

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

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

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 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, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001731-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001731-41.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por NILZA PEREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

18727070). Réplica no evento n. 19560925. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

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

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

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

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 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, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001758-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))
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FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O G DA SILVA CONSTRUTORA E METALURGICA - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001758-58.2017.8.11.0021 DECISÃO A citação por edital tem lugar 

quando a parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido 

esgotados todos os meios razoáveis de sua localização, haja vista que 

essa modalidade de comunicação da parte ré acerca de determinada 

demanda é medida extrema e que só deve ser utilizada quando tentada 

todas as formas e meios de encontrá-lo pessoalmente a fim de viabilizar o 

exercício da defesa. 1 – Não há falar em esgotamento de diligências 

visando à localização da parte devedora, razão pela qual este Juízo 

INDEFERE o pedido apresentado no evento n. 23001084. 2 – INTIME-SE o 

autor para que diligencie no sentido de promover a citação pessoal do 

requerido, devendo isto acontecer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de arquivamento. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em 

relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver 

demonstração pela parte interessada de que foram realizadas buscas 

possíveis de forma razoável e, mesmo assim a informação pretendida não 

foi alcançada. Deve, inclusive, referida parte demonstrar suas diligências 

em busca das informações – que são de seu único e exclusivo interesse 

– como por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de 

lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas disponíveis. 3 – 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001780-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001780-82.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA APARECIDA PEREIRA BORGES em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

18726260). Réplica no evento n. 19926422. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

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

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

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

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 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, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001781-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001781-67.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por EVA FERREIRA DE SOUZA, 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 (Id n. 18288248). Réplica no evento n. 18615311. 

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) 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, 27 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ANTONIO KUNH FILHO (EXECUTADO)

CATIA CELINE DOS SANTOS VALERIO KUHN (EXECUTADO)

CESAR ANTONIO KUHN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000007-36.2017.8.11.0021 DECISÃO A citação por edital tem lugar 

quando a parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido 

esgotados todos os meios razoáveis de sua localização, haja vista que 

essa modalidade de comunicação da parte executada acerca de 

determinada demanda é medida extrema e que só deve ser utilizada 

quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo pessoalmente a 

fim de viabilizar o exercício da defesa. 1 – Não há falar em esgotamento 

de diligências visando à localização da parte devedora, razão pela qual 

este Juízo INDEFERE o pedido apresentado no evento n. 19999553. 2 – 

INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação dos executados, devendo isto acontecer no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de arquivamento. Sobreleva registrar que o entendimento 

deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas 

quando houver demonstração pela parte interessada de que foram 

realizadas buscas possíveis de forma razoável e, mesmo assim a 

informação pretendida não foi alcançada. Deve, inclusive, referida parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas disponíveis. 3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água Boa/MT, 27 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002588-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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CILVANO DAGNESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MAIA DAGNESE (REU)

ISABELLY KARLA MAIA DAGNESE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE MAIA SILVA DAGNESE OAB - 031.962.621-03 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1002588-53.2019.8.11.0021 DECISÃO A tutela de urgência, pela 

sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada 

(satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento 

autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, este Juízo não 

vislumbra nesse momento embrionário, em sede de cognição sumária, a 

probabilidade do direito vindicado. A pretensão de revisão de alimentos 

tem a finalidade de alterar o montante fixado por transação ou sentença 

de mérito na hipótese de haver modificação da situação financeira do 

alimentando ou de quem tem a obrigação de prestar. Em análise ao feito, 

em que pese o autor ter colacionado sua carteira de trabalho, na qual não 

há informação de qualquer assinatura, isso por si só, não é suficiente 

para indicar que não detém condições de arcar com os alimentos 

anteriormente fixados. O demandante não trouxe elementos materiais que 

indicam a impossibilidade de arcar com a referida pensão fixada. A parte 

autora afirmou que teve sua situação financeira mudada drasticamente, 

uma vez que teve sua safra 2018/2019 frustrada, bem como que precisou 

vender seus maquinários e outros bens para saldar as dívidas, porém não 

colacionou aos autos qualquer elemento que demonstre as alegações 

arguidas. Tratando-se de redução de obrigação alimentar, em sede de 

tutela de urgência, necessária prova robusta da impossibilidade do 

alimentante em continuar com o encargo fixado, o que não restou 

demonstrado a este Juízo, o que poderá ser produzido ao longo da fase 

cognitiva da demanda. Sendo assim, diante da ausência de probabilidade 

do direito, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência para 

modificar o valor dos alimentos fixados em título judicial. 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

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

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

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de mediação para o dia 10 de julho de 2020 às 

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

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

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta 

de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil. 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

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

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, dê-se VISTA dos autos ao 

Ministério Público. 8 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as 

devidas deliberações. 9 – Havendo nos autos elementos que evidenciam 

os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 10 – 

Processe-se em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

artigo 189, inciso II do CPC. 11 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA MARIA EURIPEDES FERREIRA (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 2ª Vara 

PJE n. 1000131-82.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por PALMIRA MARIA EURIPEDES FERREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma 

que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do 

benefício. Com a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi 

despachada no evento n. 11549820. Citado, o réu apresentou 

contestação (Id n. 12051659). Réplica apresentada em Id n. 12786351. 

Decisão saneadora (Id n. 14512528). Termo de audiência de instrução e 

julgamento (Id n. 16068463). Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras 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. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 

da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade 

mínima para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o 

homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador 

rural deve (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que 

de forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, computado o 

período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em 

tela, a autora demonstrou a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, 

conforme se verifica pelo documento de identidade apresentado no evento 

n. 11479944. No que tange à qualidade de segurado, nota-se que a 

autora, colacionou documentos indicando o início de prova material quanto 

ao tempo de atividade em que labora sob regime de economia familiar pelo 

tempo de carência do benefício, correspondente a 180 (cento e oitenta 

meses), conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91. O início de prova material 

acostada aos autos consiste em sua maioria por documentos 

apresentados em nome de seu cônjuge como: filiação ao Sindicato de 

Trabalhadores, ficha de inscrição e controle do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Certidão de registro de marca de fogo, Contrato 

particular de apoio ao pequeno produtor. Ademais, a prova testemunhal 

produzida em audiência corrobora a afirmação de trabalho rural no período 

descrito na petição inicial. A testemunha que participou da audiência de 

instrução afirmou categoricamente que conhece a autora há 30 (trinta) 

anos e que esta exercia atividade rural em regime de economia familiar 

junto com seu esposo, sem a presença de maquinários e sem a 

contratação de empregados. Enfim, no caso concreto, a instrução 
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demonstrou que a autora exerceu o trabalho rural, na forma de regime de 

trabalhadora rural em regime de economia familiar por período 

correspondente ao tempo de carência do benefício, conforme depoimento 

das testemunhas, bem como o início de prova material produzido. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: SÚMULA nº 14 da TNU - Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. 

SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação do tempo de labor 

rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar. Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de um 

salário-mínimo, tal como preceitua o artigo 143 da Lei de Benefícios. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural 

por idade da autora nos seguintes termos: a) o nome do segurado: 

PALMIRA MARIA EURIPEDES FERREIRA b) o benefício concedido: 

aposentadoria por idade rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; 

c) a renda mensal atual: salário-mínimo d) a data de início do benefício – 

DIB: data do requerimento administrativo e) data do início do pagamento: 30 

dias da data da intimação da sentença. f) período a ser considerado como 

atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção monetária deverão 

incidir com base no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos 

da Justiça Federal. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento de 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, este no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, inciso 

I do Código de Processo Civil, aliado ao Enunciado da Súmula 490 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de sentença ilíquida, 

este decisum está sujeito ao reexame necessário. Assim, transcorrido o 

prazo voluntário recursal, ENCAMINHEM-SE os autos para o devido 

reexame necessário. É certo que a autarquia ré detém imunidade 

recíproca constitucional, razão pela qual não há incidência de taxa 

judiciária. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000366-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZILDINHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000366-83.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por MARIA IZILDINHA DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que 

preenchem os requisitos legais relativos à concessão do benefício. Com a 

demanda vieram documentos. A demanda foi recebida (Id n. 7801591). O 

requerido não apresentou contestação (Id n. 11354110). Decisão 

saneadora (Id n. 12844675). Audiência de instrução e julgamento (Id n. 

14678327). II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem analisadas neste momento 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. De 

acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 

201 da Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por 

idade é de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) 

anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de 

Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

(2) período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, a autora demonstrou a idade de 55 

(cinquenta e cinco) anos, conforme se verifica pelo documento acostado 

no evento n. 6036810. No que tange à qualidade de segurado, após a 

análise dos documentos elencados com a peça inicial, denota-se que a 

parte autora não trouxe documento idôneo na forma que preconiza o 

artigo 106 da Lei 8.213/91. Foi apresentado como início de prova material a 

certidão de casamento em que indica a profissão de lavrador de seu 

cônjuge, porém, a referida foi datada no dia 27 de agosto de 1983, período 

não contemporâneo à carência do benefício. Além desse, também foi 

acostado uma certidão de nascimento com a indicação da profissão de 

lavrador do cônjuge da demandante, porém, essa também não se mostra 

contemporânea à carência, isso porque é datada no dia 26 de maio de 

1988. Na petição inicial, a demandante acostou sua suposta filiação ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cocalinho, porém, sequer consta 

data no referido documento, tampouco esse é considerado como 

documento destinado a comprovar início de prova material, tendo em vista 

a revogação expressa do inciso III do art. 106 da Lei n. 8.213/1991. Em 

relação às notas fiscais indicadas no evento n. 6036939, as referidas 

referem-se às supostas aquisições feitas de implementos destinados à 

produção agrícola. Todavia, não restou consignado que seria destinados 

ao endereço rurícola da demandante, mas sim, pelo que se observa no 

logradouro dos aludidos documentos, tais produtos foram destinados ao 

endereço urbano da requerente. Como se pode perceber na referida nota 

fiscal (6036939), a demandante adquiriu sabão, sabão em pó, farinha de 

trigo, extrato de tomate, açúcar, sal refinado, feijão. Todos esses produtos 

não se ligam, por si só, à atividade agrícola, uma vez que são destinados a 

qualquer pessoa. O fato de haver na referida nota fiscal a aquisição de 

uma enxada e um enxadão, não indica que a parte demandante exerce 

atividade em regime de economia familiar. Por sua vez, as testemunhas 

arroladas afirmaram que a demandante teria exercido atividade rurícola 

nas Fazendas Santa Sílvia e Fazenda Globo. Entretanto, não trouxe 

nenhum início de prova material nesse sentido, sobretudo no tocante à 

condição de segurado especial. Destarte, apenas tais elementos são 

inidôneos para aferir em cognição exauriente a qualidade de segurada 

especial, ainda mais pelo fato de que sequer espelha que ela realizava 

atividade rurícola em regime de economia familiar. Além do mais, é 

incabível a demonstração da qualidade de segurado especial 

exclusivamente com prova testemunhal, nos termos da Súmula 149 do 

STJ. Em sentido análogo, colhe-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

Regional da 1ª Região, in litteris: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. ART. 48, § 2º DA LEI 8.213/1991. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 

8.213/1991, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o 

segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou 

trabalhador avulso, com idade superior a 60 (sessenta) anos para homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, que tenha comprovado o 

efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses 

correspondentes à respectiva carência, por meio de prova material 

corroborada por prova testemunhal coerente e robusta. 2. Estabelece o § 

3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento''. 3. Diante da 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/1991 é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Precedentes 

do STJ. 4. No caso concreto, em que pese a apresentação de início de 

prova material, a própria autora afirma, em seu depoimento pessoal, que 

se mudou para a cidade de Nova Serrana entre os anos de 1997 e 1998, 

quando passou a exercer atividade de babá e dona de casa (o que foi 

corroborado por todas as testemunhas ouvidas em juízo), sendo que o 

requisito etário somente foi implementado em 04/08/2003. Dessa forma, 

não se comprovou o atendimento ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou ao implemento do requisito etário, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 
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benefício pretendido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 

improcedência do pedido inicial. 5. Apelação da parte autora não provida. 

(AC 0026480-54.2007.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 25/11/2016). III – Dispositivo Ante o exposto, 

este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de 

comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente 

aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001889-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DAS GRACAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001889-33.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por 

danos morais ajuizada por IOLANDA DAS GRAÇAS LOPES em face do 

BANCO SAFRA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, alega a autora que a requerida está promovendo descontos em 

seu benefício previdenciário, porém, não teria formulado nenhum contrato 

de empréstimo consignado com a aludida empresa, razão pela qual 

pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da demanda a título de danos morais no importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) e, ainda, a repetição do indébito em dobro. Com 

a petição inicial, vieram documentos. A demanda foi recebida (Id n. 

10964048). Foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

acordo (Id n. 11702968). O requerido apresentou contestação (Id n. 

11882498). Aduz que houve a formulação do contrato, inclusive, subscrito 

pela parte demandante. Alega que os valores solicitados foram creditados 

em sua conta bancária, que foram utilizados oportunamente. Afirma que a 

parte demandante litiga de má-fé. Assevera que não praticou nenhum ato 

ilícito, de modo que não poderia ser condenado ao pagamento de valores a 

título de violação a direito de personalidade. De forma sucessiva, 

obtempera que, em caso de condenação da requerida, que os valores a 

título de danos morais sejam pautados no princípio da razoabilidade. 

Acrescenta que, no caso em tela, provável a ocorrência de culpa de 

terceiro na prática de suposta fraude bancária. Sustenta também a 

impossibilidade de repetição em dobro do indébito. Pugnou pela 

compensação dos valores recebidos pela demandante em sua conta 

bancária, em caso de procedência da demanda. Por fim, em resumo, 

requer a improcedência da demanda e, ainda, o acolhimento dos pedidos 

sucessivos formulados na defesa. Com a contestação vieram 

documentos. Réplica no evento n. 13178853. Decisão saneadora (Id n. 

14513782). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRETENSÃO A demanda em análise se 

trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase 

instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos 

probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o 

abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, 

nos termos do art. 355, inciso I do CPC[1]. 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. Destarte, não 

havendo preliminares e outras 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. Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao 

fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só 

terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso dos autos, em análise do feito sob a ótica do 

Código de Defesa do Consumidor, este Juízo entende que razão assiste à 

autora em relação à sua pretensão. É fato que não se não se pode exigir 

prova de fato negativo da parte autora. Nessa senda, a prova dos fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor é ônus do 

requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. A 

autora alega que não possui nenhum tipo de relação com a instituição 

requerida. Em análise à demanda, diante da afirmação de cunho negativo 

de que não firmou nenhuma relação jurídica com a empresa requerida, 

embora a empresa requerida tenha colacionado o respeito contrato de 

prestação de serviços de natureza bancária, nota-se com facilidade a 

discrepância entre as assinaturas contidas no documento de identificação 

da demandante (Id n. 10863233) e do contrato de prestação de serviços 

(Id n. 11882530). Nesta esteira, aplica-se ao caso o disposto no art. 374, 

inciso I do CPC[2], ante a discrepância visível entre as assinaturas, sendo 

certo que, por essa razão, mostra-se desnecessária a realização de 

prova pericial. Desse modo, infere-se que a ré agiu com inobservância ao 

dever de cuidado que caracteriza o elemento culpa nas suas clássicas 

modalidades, de modo a causar transtornos e constrangimentos pela 

imprudência ao estabelece contrato fraudulento. Além do mais, diante da 

inversão do ônus da prova, como forma de comprovar a regularidade do 

negócio jurídico, deveria a requerida pugnar pela produção de prova 

pericial, porém, embora intimado para tal fim, não apresentou qualquer 

requerimento nesse sentido. DA INDENIZAÇÃO POR DANO À 

PERSONALIDADE Diante da existência da nulidade do negócio jurídico 

firmado em contrariedade às normas de referência acima, nota-se que a 

parte autora ficou desprovida, ao menos em parte, de recursos 

financeiros para o sustento familiar. Tais valores, oriundos da seguridade 

social, possuem natureza essencial para a dignidade da pessoa humana. 

Sendo assim, este Juízo reputa que o ato ilícito culminou em dano in re 

ipsa. Há enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação ao 

montante a ser arbitrado nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo 

em vista a dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o 

critério do arbitramento. É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano 

moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização por dano moral não está 

sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa”. De toda sorte, o dano 

extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que 

eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado 

pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse 

compasso, segue as lições do civilista Sérgio Carvalieri Filho quando 

almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais: “Razoável é 

aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, 

adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que 

permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a 

lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a 

conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a 

determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins 

visados; que sanção seja proporcional ao dano. 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”. 

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação 

do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o 
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arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência 

jurídica. Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será 

utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do 

razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no 

art. 944 do Código Civil[3]. Destarte, tomando-se como norte as máximas 

da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se como adequado 

arbitrar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). DA COMPENSAÇÃO 

Diante da nulidade do negócio jurídico firmado, deve os valores recebidos 

pela parte autora a título do contrato de mútuo ser restituídos, nos moldes 

do art. 182 e art. 884, ambos do Código Civil de 2002, compensando-se 

com as parcelas descontadas do seu benefício oriundo da seguridade 

social, nos termos do art. 368 do mesmo diploma material. Os valores 

recebidos pela autora através do contrato de mútuo e as parcelas 

descontadas do benefício da seguridade social deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação da data da 

disponibilização pela instituição financeira requerida e, no segundo 

contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas. Os juros 

moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta demanda. A 

restituição das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à 

ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de 

conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada. 

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0001792-67.2018.8.11.0004 APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. APELADO: ANGELICA WA UTOMOREWE EMENTA RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO 

CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, 

§2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – 

REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO 

DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos 

indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição 

financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. II - Em que 

pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos 

atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância 

acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o 

atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo 

e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de 

instrumento público. III - Sem que seja comprovada a legalidade da relação 

jurídica capaz de justificar os descontos realizados, não há como deixar 

de reconhecer a inexistência do débito cobrado. IV - Na fixação do 

quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, 

bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que 

o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter 

pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não 

leve o devedor a bancarrota. (N.U 0001792-67.2018.8.11.0004, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) (Destaque) III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a nulidade do contrato de mútuo n. 

782817, nos termos do art. 14, caput do Código de Defesa do Consumidor. 

b) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte 

autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta 

data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) determinar a 

compensação dos valores recebidos a título do contrato de mútuo pela 

parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade 

social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 

2002. Os valores recebidos pela autora através do contrato de mútuo e as 

parcelas descontadas do benefício da seguridade social deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação, da data 

da disponibilização pela instituição financeira requerida e, no segundo 

contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas. Os juros 

moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta demanda. A 

restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo 

em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do 

emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de 

forma dobrada. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; [2] 

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; [3] Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001118-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DABADIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001118-55.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por BENEDITA D’ABADIA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma que a parte 

autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com 

a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi despachada no 

evento n. 9829039. Citado, o réu apresentou contestação (Id n. 

10259527). Réplica apresenta em Id n. 10878078. Decisão saneadora (Id 

n. 17514027). Termo de audiência de instrução e julgamento (Id n. 

19424989). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras 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. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, a autora 

demonstrou a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, conforme se 

verifica pelo documento de identidade apresentado no evento n. 9804977. 

No que tange à qualidade de segurado, nota-se que a autora, colacionou 

documentos indicando o início de prova material quanto ao tempo de 

atividade em que labora sob regime de economia familiar pelo tempo de 

carência do benefício, correspondente a 180 (cento e oitenta meses), 

conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91. O início de prova material 

consubstancia na certidão de casamento em que noticia a profissão de 

lavrador de seu cônjuge, Sr. João Rodrigues da Silva (Id n. 9805124), bem 

como na certidão de óbito acostado no evento n. 9805159, lavrada no dia 

18 de março de 2008. Além disso, é importante salientar que a autora 

recebe benefício de pensão por morte decorrente da qualidade de 

segurado especial de seu falecido esposo. Em complemento, a prova 

testemunhal produzida em audiência corrobora a afirmação de trabalho 

rural no período descrito na petição inicial, como se observa pelas 

declarações prestadas pelo Sr. Leontino Alves da Silva e Sr. Valteri 

Araújo. Enfim, no caso concreto, a instrução demonstrou que a autora 

exerceu o trabalho rural, na forma de regime de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar por período correspondente ao tempo de 

carência do benefício, conforme depoimento das testemunhas, bem como 

o início de prova material produzido. Nesse sentido, é a jurisprudência: 
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SÚMULA nº 14 da TNU - Para a concessão de aposentadoria rural por 

idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o 

período equivalente à carência do benefício. SÚMULA N. 34 da TNU - Para 

fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material 

deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar. Desta forma, a parte 

autora faz jus ao recebimento de um salário-mínimo, tal como preceitua o 

artigo 143 da Lei de Benefícios. Por sua vez, em relação ao pedido de 

tutela de urgência, este Juízo entende que razão assiste à parte autora, 

tendo em vista a probabilidade do direito, ora consignada em sede de 

cognição exauriente, bem como o perigo de dano, ante a necessidade 

premente de receber valores destinados ao seu sustento, tratando-se, 

portanto, de verba alimentícia. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo 

JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de determinar que o 

INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora nos seguintes 

termos: a) o nome do segurado: BENEDITA D’ABADIA DA SILVA b) o 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o abono 

anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: salário-mínimo d) a data de 

início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo e) data do 

início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença. f) período 

a ser considerado como atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 

8.213/91). Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito 

na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. Além disso, 

CONDENA-SE o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor atualizado da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

Em atenção ao artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil, aliado ao 

Enunciado da Súmula 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

tratando-se de sentença ilíquida, este decisum está sujeito ao reexame 

necessário. Nos termos do art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE o pedido 

de tutela de urgência de natureza satisfativa a fim de que o requerido 

promova, no prazo de 10 (dez) dias, a implantação do benefício, sob pena 

de aplicação de multa diária cominatória, no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitado esse preceito cominatório no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de aplicação de medidas de 

coerção direta. PROMOVA a comunicação da requerida visando à 

implantação do benefício através do JUSCONVENIO, regido pelo 

Provimento n. 20/2008 da CGJ/MT. Assim, transcorrido o prazo voluntário 

recursal, ENCAMINHEM-SE os autos para o devido reexame necessário. É 

certo que a autarquia ré detém imunidade recíproca constitucional, razão 

pela qual não há incidência de taxa judiciária. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001963-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CANARANA COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001963-87.2017.8.11.0021 SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes (Id n. 24418610) foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação 

e a extinção do processo. 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, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas divididas igualmente, 

nos termos do artigo 90, §2º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 27 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010372-64.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSCLEI ROSA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

8010372-64.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE 

RAMOS EXECUTADO: ROBSCLEI ROSA NASCIMENTO A parte exequente 

requereu a suspensão do processo pelo prazo de 120 ( cento e vinte) 

dias para localizar bens do devedor. O pedido foi deferido, ocasião em 

que constou expressamente que após decorrido o prazo, a parte 

exequente deveria se manifestar independentemente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento, consoante se vê da decisão contida no id 

14526588. Assim, transcorrido o prazo sem manifestação, DETERMINO o 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. ÁGUA BOA, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACOGARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000565-03.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:JAQUELINE DE 

OLIVEIRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA 

LARISSE ALVES ARAUJO POLO PASSIVO: ACOGARCAS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERRAGEM LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . 29 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000566-85.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ANTONIA 

MARQUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA 
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LARISSE ALVES ARAUJO POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 30 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-70.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000567-70.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ANTONIA 

MARQUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA 

LARISSE ALVES ARAUJO POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO 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: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

29/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, 

TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 

30 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: 1002353-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ALVES LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILDA PAULA PEREIRA OAB - MT27283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002353-86.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RAIMUNDA ALVES LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Inicialmente, verifico que não se trata de causa afetada à suspensão por 

ocasião dos RESP. 1.525.174/RS e 1.525.134/RS para julgamento sob a 

sistemática de recursos repetitivos (TEMA 954), uma vez que a causa de 

pedir – contratação desconhecida por em telefonia móvel – não se 

enquadra nas hipóteses descritas e abrangidas em referido tema. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por RAIMUNDA ALVES 

LIMA DA SILVA em desfavor de OI S.A., decorrentes de falha na 

prestação do serviço. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

parte autora afirma que houve mudança em seu plano de serviços de 

telefonia móvel e internet de forma unilateral pela reclamada, pois notou 

que passou a ser cobrada pelo serviço de internet móve (10GB). Como 

aduz que a reclamada estaria cobrando por um serviço que não oferece, 

o de internet, requer a condenação da empresa requerida em indenização 

por danos morais. Por sua vez, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar que os serviços atrelados ao terminal telefônico encontram-se 

em plena utilização e sem bloqueios, pugnando pela improcedência do 

feito. Para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) 

ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem 

patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Analisando os autos, tenho que não restou 

comprovada a ocorrência de ato ilícito, pois a parte autora não traz 

elementos suficientes a fim de corroborar seus relatos, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do Código de Processo 

Civil. Embora reste demonstrada a relação contratual entre as partes, a 

demandante sequer trouxer aos autos as faturas que considerara 

indevidas, as quais postularam a revisão. Nota-se que as faturas integrais 

trazidas (mov. ID 26321286) não trazem a descrição de cobrança de 

serviço de internet móvel (10GB) como alegado pela autora, mas apenas 

se identifica tal descrição em um recorte de imagem trazido em mov. ID 

26321287, totalmente dissociado e que não se pode vincular a qualquer 

fatura de serviço em nome da autora. Nesse sentido: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA 

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 

373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71009092636, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 17-12-2019) Portanto, não há 

qualquer prova de que a ré tenha adicionado à conta da autora plano 

diferente do contratado, tampouco que as cobranças realizadas pela 

demandada são irregulares. Tal prova só poderia partir da autora, visto 

que não se pode imputar ao fornecedor do serviço a produção de prova 

negativa, visto que a reclamada não pode ser compelida a demonstrar um 

fato que não ocorreu, o que é de uma impossibilidade lógica manifesta, já 

que apenas o que existe ou existiu no mundo jurídico é que poderia 

encontrar algum meio de se manifestar. Não sem propósito, o autor não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA ROSA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001211-47.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELEUZA ROSA SENA 

REQUERIDO: TIM S/A Vistos em Regime de Exceção. Ante o teor da 

certidão de id. nº 30599063 acerca da intempestividade do recurso 

inominado, NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um dos pressupostos de 

admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC. No mais, CUMPRA-SE a r. 

decisão. ÁS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. 

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

em Regime de Exceção
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-54.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010222-54.2014.8.11.0021. REQUERENTE: EDSON GOMES PESSOA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A, OI S.A A parte autora requereu o 

prosseguimento do feito, em razão do transcurso do prazo da 

recuperação judicial. No entanto, analisando detidamente os autos, 

infere-se que tem como causa de pedir ocorrência de dano moral 

indenizável e repetição de indébito, em virtude da cobrança de serviços 

não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet. 

Como já frisado no id 4415788, há decisão de afetação, que resultou a 

suspensão dos processos que versam sobre essas matérias, no bojo dos 

Recursos Especiais Repetitivos n. nº 1.525.174 e 1.525.134 (Tema 

954/STJ) Portanto, MANTENHO A SUSPENSÃO deste feito até o julgamento 

do mérito de tais recursos ou ulterior deliberação pela Corte Superior. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010209-55.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARRUDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010209-55.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: ANTONIO ARRUDA DA SILVA 

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 

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, 
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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 inidicadas, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000528-10.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PAULO DIVINO MATOS 

VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

utilização de documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de 

balcão) não implica inépcia da inicial, como arguido em preliminar pela 

reclamada, uma vez que o consumidor pode se valer dos subsídios ao seu 

alcance na tentativa de demonstrar seu direito, característica esta da sua 

hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a 

teor da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Consigno que 

o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega o 

Reclamante PAULO DIVINO MATOS VIEIRA que foi surpreendido pela 

notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto débito 

que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado qualquer 

serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e comprova que 

o Reclamante manteve vínculo com a ré, pois firmaram contrato de 

prestação de serviços, em 06/06/2014 por meio do qual a Parte Autora 

habilitou linha telefônica móvel junto à reclamada, conforme termos de 

contratação assinado pela parte autora, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais (movs. ID 20896588 e 20896585). Porém, como deixou de 

efetuar o pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do serviço e 

o nome da autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso requer a 

improcedência da ação, bem como acolhimento de pedido contraposto e 

condenação da parte autora em litigância de má fé. Friso que os 

argumentos e documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada 

não foram suficientemente impugnados pela parte autora, limitando-se a 

reiterar os termos da inicial. Após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos entendo que o pedido é improcedente. Com 

efeito, a parte reclamante é devedora da reclamada, pois não quitou os 

débitos relativos às faturas de serviço livremente contratado, conforme 

restou demonstrado pela empresa requerida. 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 do Reclamante é medida que se 

impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO 

DEMONSTRADA ATRAVÉS DE CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, 

COM A JUNTADA DE CÓPIA DO SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. 

ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE DEU EM EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PELO 

DEMANDANTE COM A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71009090002, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-12-2019) Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ademais, junto ao referido 

contrato em mov. ID 20896588 verifico a existência de cópias de 

documento de identidade e CPF do autor apresentados no momento da 

contratação, o que indica ter a reclamada agido com as cautelas 

necessárias no ato da avença, bem como que esta foi realizada livremente 

pelo consumidor. Indefiro, por fim, o pedido de condenação da parte 

autora em litigante de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os 

elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas a busca por parte do 

reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. Deixo de 

analisar o pedido contraposto vindicado pela parte requerida, uma vez que 

não quantificado em valores líquidos no bojo “dos pedidos”, sendo defeso 

a este juízo proferir sentença condenatória por quantia ilíquida, a teor do 

que dispõe o Parágrafo Único do artigo 38, Lei 9.099/95. 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. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da 

Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001666-12.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSEFA RAQUEL RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS 

AEREAS 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. Da 

Preliminar Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida pela reclamada em sua defesa, pois a responsabilidade 

da agência de turismo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de 
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Defesa do Consumidor. Ademais, as reclamadas fazem parte da cadeia de 

fornecedores e se trata de clara relação consumerista, devendo ser 

apurada a responsabilidade do comerciante/fornecedor de produtos e 

serviços de forma solidária, a teor do que dispõe o artigo 18, CDC. Deixo 

para análise a posteriori da preliminar de falta de interesse de agir, pois se 

confunde com o mérito da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma 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 

mérito Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSEFA RAQUEL 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora afirma que, em 13/06/2019, contratou a compra de 

passagens aéreas ida e volta para o trecho Goiânia-Maceió, por 

intermédio da primeira reclamada a ser operado o voo pela segunda 

reclamada, com saída dia 17/07/2019 e retorno em 01/08/2019. Entretanto, 

afirma que quando se deslocou até o aeroporto de embarque foi 

surpreendida com a informação da funcionária da segunda reclamada de 

que seu voo havia sido transferido para data futura, com saída em 

10/03/2020. Como alega que tal alteração ocorreu de forma unilateral e 

pelas empresas reclamadas sem a sua anuência ou conhecimento prévio, 

requer indenização pelos danos morais e materiais que aduz ter 

experimentado. No entanto, a parte ré, em contestação comprovou 

satisfatoriamente que a alteração do voo foi realizada a pedido pela 

própria reclamante, que entrou em contato telefônico com a agência de 

viagens e assim requereu expressamente, tendo anuído com a cobranças 

de taxas e multa pela remarcação solicitada, gerando a gravação do 

referido atendimento, que foi trazida com a defesa em mov. ID 24169637. É 

fato que quando ocorre a dita alteração unilateral do voo pelas 

companhias aéreas esta se dá com o reagendamento para data 

imediatamente próxima ou, na melhor das hipóteses, com mera mudança 

do horário, mas permanecendo a mesma data. Ocorre que no caso dos 

autos houve verdadeira remarcação, com mudança significativa das datas 

inicialmente contratadas, de julho/2019 para março/2020, o que só foi 

possível mediante pedido expresso da parte autora, como comprovado 

com a aludida gravação de atendimento juntada com a defesa. Essas 

premissas forçam reconhecer a legitimidade da alteração aqui 

questionada. No caso, não restou configurada a violação aos direitos de 

personalidade da Reclamante, mormente porque a alteração dos voos foi 

realizada pela própria parte autora. Friso que os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela defesa da reclamada não foram 

sequer impugnados pela parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não 

vislumbro a existência de qualquer abuso da parte Reclamada, não 

evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido abusivo e que tenha 

causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de 

afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos de danos materiais e danos morais. Ante o 

exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo SENTENÇA Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. 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 SENTENÇA Processo: 

1002310-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SUELLYTA TOMAZ GARCIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Das preliminares 

Não se caracteriza falta de interesse de agir em razão da suposta 

ausência de pretensão resistida alegada pela reclamada, uma vez que não 

se faz necessário o esgotamento da via administrativa para o pleno 

acesso ao Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Da mesma forma, a utilização de 

documentos unilaterais pelo autor (ausência de consulta de balcão) não 

implica inépcia da inicial, uma vez que o consumidor pode se valer dos 

subsídios ao seu alcance para demonstrar seu direito, característica esta 

da sua hipossuficiência, cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais 

indícios a teor da inversão do ônus da prova. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhuma 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 

mérito Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por SUELLYTA TOMAZ GARCIA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não 

possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular 

contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se 

trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal 

dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 
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consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. TELAS DO SISTEMA DA RÉ QUE DEMONSTRAM 

HISTÓRICOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS E DE CONSUMO NO 

TERMINAL TELEFÔNICO CADASTRADO EM NOME DO AUTOR, BEM COMO 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS REALIZADOS PELA 

DEMANDADA (FLS. 101 A 105) E, AINDA, QUE O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO SEU SISTEMA É O MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. 

COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71007995772, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-06-2019) Friso ainda 

que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Indefiro, por fim, o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, CPC, mas apenas 

a busca por parte do reclamante da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. 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. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-76.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA ALMEIDA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010216-76.2016.8.11.0021. REQUERENTE: MARCIA ADRIANA ALMEIDA 

LUZ REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Decido. Das preliminares Inicialmente, afasto a 

preliminar de coisa julgada arguida pela reclamada em sua contestação, 

uma vez que a distribuição da presente demanda só foi necessária em 

razão do r. despacho do MM Juiz que assim proferiu em mov. ID 4425445: 

“Vistos etc... Compulsando os autos verifica-se que o título executivo 

(sentença e acórdão) possui carga de eficácia unicamente condenatória, 

não sendo possível este Juízo, após o trânsito em julgado determinar a 

exclusão do nome da requerente de bancos de dados de consumidores 

inadimplentes, tão pouco fixar multa em caso de descumprimento, razão 

pela qual indefiro os pedidos formulados no evento n. 121, devendo tal 

pedido ser objeto de nova demanda judicial. Preclusa esta decisão, 

arquivem-se os autos. 1 de Julho de 2016 PEDRO DAVI BENETTI Juiz de 

Direito” Rejeito também a preliminar de contumácia em razão da ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação (mov. 4425582), 

uma vez que esta foi realizada de forma totalmente equivocada, já que o 

evento se deu em 14/11/2016, quando o trâmite do processo estava 

suspenso, conforme despacho em mov. 4425577. Por fim, observo que 

não há que se falar em inviabilidade de prosseguimento da ação por 

encontrar-se a empresa requerida em recuperação extrajudicial. Isso 

porque o Enunciado 51 do FONAJE pontifica 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”. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No mérito Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS 

MORAIS proposta por MARCIA ADRIANA ALMEIDA LUZ em desfavor de OI 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida 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. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a manutenção da 

negativação é indevida, tendo em vista que a dívida que ensejou a 

inscrição já reputada ilegítima, devendo ter sido excluído o registro 

negativo há mais de ano, porém não tendo a reclamada retirado o nome do 

reclamante do rol de maus pagadores. In casu, restou incontroversa a 

manutenção indevida do nome da reclamante no registro de inadimplentes, 

que perdurava ainda em 25/01/2016, (conforme extrato em mov. ID 

4425408), mesmo com a reclamada ciente da ordem judicial de retirada do 

registro desde 05/04/2014, segundo consta em petição de mov. ID 

4425458. Ora, a parte reclamada é responsável pela manutenção indevida 

da negativação, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, razão pela qual a procedência dos pedidos 

é a medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a manutenção da negativação foi indevida, bem como o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de, DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos, proibindo a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa (que não é diária) no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais); CONDENAR, a título de danos morais, a empresa 

ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço com julgamento do mérito, nos 
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termos do artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000746-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MORAIS CHAVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000746-72.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDRESSA MORAIS CHAVES 

EXECUTADO: SIMONE ROQUE DE OLIVEIRA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Chamo o 

feito à Ordem. Torno sem efeito a sentença lançada em mov. ID 30090905, 

uma vez que estranha aos presentes autos. Decido. Trata-se de 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE proposta por SIMONE ROQUE DE 

OLIVEIRA (Excipiente), em desfavor de ANDRESSA MORAIS CHAVES 

(Excepta). Em que pese as alegações da excipiente, vejo que esta 

manejou sua defesa pela via de Exceção de Pré-Executividade. No 

entanto, vejo ser inviável a utilização da presente medida para o fim 

perquirido, uma vez que a matéria contestada pela executada diz respeito 

àquelas afetas à impugnação ao cumprimento de sentença (embargos à 

execução), conforme se vê do inciso VI, do art. 917, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 917. Nos embargos à execução, o 

executado poderá alegar: VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir 

como defesa em processo de conhecimento;” A propósito do tema, a 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul elucida: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO EXCIPIENTE PARA RESPONDER AOS TERMOS DA 

CONDENAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇAO PROBATÓRIA. 

EXTRAPOLAMENTO DOS LIMITES ESTREITOS PARA O OFERECIMENTO DE 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER 

SUSCITADA PELA VIA ADEQUADA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006228928, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 27/09/2016) Assim, recebo a peça em comento (mov. ID 18061692) 

como Embargos à Execução, em observância aos princípios da 

informalidade e instrumentalidade das formas, regentes do microssistema 

dos Juizados Especiais. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

executada/excipiente. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a presente Exceção foi proposta sob o fundamento de 

nulidade das cláusulas contratuais estipuladas em contrato de locação de 

imóvel entabulado entre as partes, bem como sob a alegação de que a 

devolução do imóvel antes do fim do contrato teria se dado de comum 

acordo, sem implicar quebra do contrato. Em que pese as alegações da 

executada quanto a ter havido a devolução do imóvel em comum acordo, 

sem quebra do contrato, tenho que os argumentos trazidos não guardam 

qualquer relação com o que restou provado nos autos do processo, pois 

não há qualquer demonstração pela excipiente de ter havido sequer 

conversas ou tratativas com a locadora/excepta nesse sentido. Logo, a 

parte excipiente/executada não se desincumbiu de seu ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 

373, I, CPC. - Das cláusulas contratuais abusivas Outrossim, verifico que a 

peça de execução distribuída pela locadora (mov. ID 13466760) se baseia 

em cláusulas contratuais entabuladas no contrato de locação que traz em 

anexo. Pois bem. Ocorre que tanto a cláusula contratual que prevê multa 

de 10 (dez) vezes o valor da fatura de energia inadimplente pela locatária 

quanto a cláusula que prevê o pagamento dos aluguéis relativos aos 

meses restantes do contrato, nunca inferior a três meses de aluguel, são 

reputadas abusivas, uma vez que incorrem na mesma causa de nulidade: 

proibição de enriquecimento sem causa pelo credor. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

DESISTENCIA DO CONTRATO POR PARTE DO LOCADOR. RECONHECIDA 

A ABUSIVIDADE DA MULTA PREVISTA PARA O CASO DE 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA ARBITRADA NO VALOR 

EQUIVALENTE A TRÊS ALUGUEIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA CONFIRMADA NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71006644033, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 31-08-2017) É certo, 

portanto, que, no presente caso, houve a desistência do negócio ainda 

antes do fim da vigência do contrato de locação do imóvel residencial, o 

que acabou por violar o princípio da pacta sunt servanda, que tem como 

finalidade garantir o cumprimento dos contratos firmados. Porém, as 

multas estipuladas nas cláusulas contratuais são abusivas, levando em 

consideração que geraria enriquecimento sem causa. Com efeito, o 

pagamento da multa referente a 4 meses de aluguéis se mostra 

desproporcional num contrato de curto prazo (06 meses) e que foi 

rescindido na sua metade (03 meses). Não há nenhuma previsão legal que 

indique que a multa deva se dar neste patamar, entretanto, entendo 

razoável e proporcional que seja fixada em 02 meses do aluguel pactuado 

de forma a não gerar enriquecimento sem casal de um lado, tampouco 

abusividade na cobrança contra a executada, devendo haver o 

pagamento pela excipiente no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos 

reais). Da mesma forma, deve ser declarada nula a cláusula contratual 

que traz a previsão de nova multa em 10 vezes o valor das faturas de 

energia deixadas em aberto pela locatária, uma vez que se mostra 

demasiadamente abusiva, além do que a condenação da excipiente ao 

pagamento de tal multa configuraria bis in idem, sendo vedada a aplicação 

de dupla penalidade para o mesmo fato. Por outro lado, é necessário o 

reembolso do valor pago pela locadora/exequente, uma vez que referente 

a fatura de energia gerada no período em que a locatária/executada 

residia no imóvel em questão, abril/2018. Assim, também deve haver o 

pagamento pela excipiente no valor referente à conta de energia, qual 

seja, R$ 96,32 (noventa e seis reais e trinta e dois centavos). Ante o 

exposto, conheço da EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE apresentados 

pela executada e no mérito julgo-a parcialmente procedente determinando 

o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, ulteriores 

termos para que seja satisfeito o crédito executado na quantia de R$ 

1.696,32 (um mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois 

centavos), que deve ser corrigido pelo IGP-M desde o protocolo da ação, 

conforme Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, incidentes desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código 

Civil e 240 do Código de Processo Civil; e o faço com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000576-06.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 
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ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000576-06.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: DENISE SOUZA DE RESENDE EXECUTADO: TIAGO GOMES 

FERREIRA Vistos em correição. 1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as 

anotações pertinentes quanto Patrono dos exequentes (id. 26720536), 

para fins de escorreita intimação, devendo a providência ser certificada. 

2. CERTIFIQUE o trânsito em julgado da sentença de id. 25180832 e, nada 

mais requerido, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo Às 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-66.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA MARIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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. 1000421-66.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 5.658,00 ESPÉCIE: [Fixação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: MANUELA MARIA DA SILVA Endereço: vereador 

Lariston Fernandes Barbosa, n°.430,, 430, Vila Aeroporto, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: DEJAIR ALVES 

DA SILVA Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 719, centro, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO na pessoa de seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial nos termos acima delineados, observando os 

demais pedidos que devem contar na petição inicial (art. 523 e seguintes, 

CPC), sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, 

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, 29 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000589-05.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

EMANUELLE GOMES BARBEIRO OAB - GO39157 (ADVOGADO(A))

GENEZY ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO15482 (ADVOGADO(A))

LORRANY LUCIANO DE CARVALHO OAB - GO36291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000589-05.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 6.170,11 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua Gerson 

Ribeiro Moura,, centro, PONTE BRANCA - MT - CEP: 78610-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CARLOS EDUARDO PEREIRA Endereço: Rua Gerson 

Ribeiro Moura, mercearia central, mercearia central, centro, PONTE 

BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO na pessoa de seus patronos para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto aos rumos da execução, apresentar o atual 

endereço da exequente e planilha de débito atualizada, bem como informar 

se tem interesse em audiência de conciliação, 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 , 29 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: 1000942-11.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. (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. 1000942-11.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: MORGANA DUTRA Endereço: Rua Dom Aquino 

Correia, 641, centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DEBORA DUTRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO na pessoa de seu patrono para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, apresentando cópia de 

seus documentos pessoais, termo de guarda, comprovante de endereço, 

sob pena de indeferimento; uma vez que o id 23906239, está em branco, 
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não contendo nenhum documento, 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, 30 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: 1001286-89.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERTULIANO MARCIAL DE QUEIROZ OAB - SP85999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO LUIS CARNEIRO ANDREU OAB - SP124118 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1001286-89.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 266.000,00 ESPÉCIE: 

[Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: MARCIA APARECIDA DE QUEIROZ Endereço: BOM JESUS, 1607, 

BOM JESUS, JALES - SP - CEP: 15700-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BENEDITO SERGIO SIMOES Endereço: Rua 13, Apto. 122, 12º Andar, 

2358, Inexistente, Centro, JALES - SP - CEP: 15700-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem acerca da avaliação juntada no ID 30772294 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, 30 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000247-57.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NASCENTE DO ARAGUAIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Maira Cristina de Santana Alves (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. 

1000247-57.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 5.326,86 ESPÉCIE: 

[Estaduais]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: 

Nome: NASCENTE DO ARAGUAIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- ME Endereço: av. Carlos Hugueney, 856, centro, ALTO ARAGUAIA - MT 

- CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: Maira Cristina de Santana Alves 

Endereço: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MATO GROSSO, 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-903 Nome: FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS Endereço: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MATO 

GROSSO, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-903 Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, intimada para no prazo 

05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central 

de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado 

de intimação e notificação, 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, 30 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000133-21.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CARDOSO DA COSTA, matrícula 66603656 (IMPETRADO)

 

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. 

1000133-21.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Liminar, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Anulação de Débito Fiscal, Fato 

Gerador/Incidência, Suspensão da Exigibilidade, Parcelamento, ICMS/ 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, 

Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Estaduais]

->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: ATRHOL 

- AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA Endereço: RODOVIA 

SP-73, 6405, LIX DA CUNHA, DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS GIOMI, 

INDAIATUBA - SP - CEP: 13347-390 POLO PASSIVO: Nome: TIAGO 

CARDOSO DA COSTA, matrícula 66603656 Endereço: Rodovia BR 364, km 

05, Posto Fiscal Araguaia (Divisa GO/MT) Henrique Peix, jardim novo 

Aaraguaia, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, intimada 

para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto 

à central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado 

de notificação, 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, 30 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-46.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOPES REZENDE (EXECUTADO)

CRISTIANE LOPES RESENDE E REZENDE (EXECUTADO)

RENATO FERREIRA REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000336-46.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA EXECUTADO: LEONARDO 

LOPES REZENDE, RENATO FERREIRA REZENDE, CRISTIANE LOPES 

RESENDE E REZENDE Vistos em correição. 1. Em razão do surgimento de 

dúvida quanto a real localização do imóvel, postergo a análise dos 

requerimentos retro para após a apresentação da matrícula n. 322 

atualizada. Portanto, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar o referido documento. 2. Após, faça a conclusão. Às 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000301-86.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FAGUNDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000301-86.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: FLAVIA FAGUNDES GOMES REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos em correição. 1. De pronto, revela-se necessária a emenda da 

petição inicial para retificação do valor da causa e dos pedidos. 2. 

Pretende a parte autora a revisão do contrato de empréstimo e que seja 

declarado adimplido, bem como a condenação do requerido ao pagamento 

de R$ 10.000,00 a titulo de dano moral, todavia, em seus pedidos requereu 

apenas a procedência da demanda e a condenação ao pagamento do 

dano moral, atribuindo a causa o valor de R$ 10.000,00. 3. O Código de 

Processo Civil, em seu art. 292, II e VI prescreve que “o valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (…) II - na ação que 

tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida; (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;”. 4. 

Portanto, o valor da causa deve ser corrigido para corresponder ao 

conteúdo patrimonial em discussão, mais especificamente, ao valor 

incontroverso do contrato. 5. Isso posto, INTIME-SE, via DJe, o(s) 

advogado(s) do(a) Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial retificando o valor da causa e seus pedidos para 

constar o que se pretende com a demanda, sob pena de indeferimento da 

inicial. 6. Ainda, deverá comprovar a alegada hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as 

devidas custas processuais. 7. Em seguida, faça a conclusão. Às 

providências. Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000301-86.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FAGUNDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO 
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POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000301-86.2020.8.11.0020 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: FLAVIA FAGUNDES GOMES Endereço: 

Rua Lázaro Domingos da Silva, s/n, Rodoviário, PONTE BRANCA - MT - 

CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO , 9 

andar, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO na pessoa do seu advogado(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial retificando o 

valor da causa e seus pedidos para constar o que se pretende com a 

demanda, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, deverá comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais, 

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, 30 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: 1000336-46.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOPES REZENDE (EXECUTADO)

CRISTIANE LOPES RESENDE E REZENDE (EXECUTADO)

RENATO FERREIRA REZENDE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000336-46.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA Endereço: Rua 

Eurides Ferreira Teodoro, 580, Residencial Santeiro, ALTO TAQUARI - MT 

- CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: Nome: LEONARDO LOPES REZENDE 

Endereço: zona rural, s/n, Rodovia MT 100 KM 13, RIBEIRÃOZINHO - MT - 

CEP: 78613-000 Nome: RENATO FERREIRA REZENDE Endereço: zona 

rural, s/n, Rodovia MT 100 KM 13, RIBEIRÃOZINHO - MT - CEP: 78613-000 

Nome: CRISTIANE LOPES RESENDE E REZENDE Endereço: zona rural, s/n, 

Rodovia MT 100 KM 13, RIBEIRÃOZINHO - MT - CEP: 78613-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar a matrícula n.º 322 atualizada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 30 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: 1000714-70.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA COSTA LEONEL AMARAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000714-70.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 168.717,19 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

DAIANA COSTA LEONEL AMARAL Endereço: AV. VEREADOR JOÃO 

FERREIRA NEVES, CHACARA, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias recolher as taxas e custas judiciais para o preparo da Carta 

Precatória junto a Comarca de Mineiros/GO, para a citação do polo 

passivo. Alto Araguaia/MT , 30 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. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000066-22.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MANZALE DE MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RIBEIRO ROSA OAB - GO56075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

GUSTAVO DE MELO ANICEZIO (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000066-22.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.039,00 ESPÉCIE: [Remoção]->MANDADO DE SEGURANÇA 

CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE MANZALE DE MACEDO 

Endereço: Rua Florisvaldo de Souza Porto, n. 1249, Centro, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE 

ALTO ARAGUAIA Endereço: Rua Silvio José de Castro Maia, 1034, 

CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: GUSTAVO DE 

MELO ANICEZIO Endereço: Rua Silvio José de Castro Maia, 1034, centro, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

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, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000961-17.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FIGUEIREDO COSTA (EXECUTADO)

 

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. 

1000961-17.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 10.124,20 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112) POLO ATIVO: Nome: 

PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA Endereço: Rua 25, casa 89, Aeroporto, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CLAYTON FIGUEIREDO COSTA Endereço: Rua Jeronimo Samita Maia, 780, 

Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO na pessoa de seu patrono, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quantos aos rumos da execução e 

apresentar planilha de débito atualizada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT , 30 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: 1000277-58.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000277-58.2020.8.11.0020. 

TESTEMUNHA: JOSE DOMINGUES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos em 

correição. 1. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por JOSÉ DOMINGUES em face de BANCO PAN, já 

qualificados nos autos. 2. Narra a inicial que o autor é aposentado pelo 

INSS e por algum tempo ignorou os descontos realizados em seu benefício 

por achar que se tratava de tarifas bancárias somadas a alguns 

empréstimos feitos com o Banco Itaú. Ocorre que, recentemente, 

descobriu que os descontos são referentes ao empréstimo consignado 

que não solicitou, ainda firma que nunca recebeu nenhum valor da 

requerida, 3. Por tais motivos, pugna pela concessão da liminar, a fim de 

que seja determinado à suspensão do desconto ocorrido em sua 
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aposentadoria. 4. Com a inicial vieram documentos. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese do essencial. Fundamento e Decido. 5. RECEBO a 

petição inicial, eis que estão preenchidos os requisitos essenciais 

previstos no artigo 319 e seguintes do CPC; 6. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil, que 

o pedido pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Além disso, 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. 7. DEFIRO o 

benefício da gratuidade da justiça, com a ressalva de que, uma vez 

revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa, nos 

termos do artigo 100, parágrafo único, do CPC. 8. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, que o requerido o desconto 

ocorrido em sua aposentadoria, concernente a um suposto empréstimo 

consignado, sob alegação de que não pactuou com a ré. 9. Pois bem. In 

casu, os requisitos para a concessão do pedido formulado são: a 

existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) 

e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora). 

10. Assim, analisando os elementos colacionados à exordial, tenho que 

tais requisitos legais encontram-se preenchidos, senão vejamos. 11. Com 

efeito, está presente o fumus boni iuris, uma vez que, pelo que se 

depreende dos autos, verifica-se pelo detalhamento do extrato de 

empréstimos e consignado do INSS referente a aposentadoria do autor (id. 

30155665, p.3), que está sendo efetuado desconto mensal no valor de R$ 

43,00 (quarenta e três reais) pelo Banco Panamericano. 12. Por sua vez, o 

periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de prejuízo 

irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, que merece 

providência imediata. In casu, resta patente que, está ocorrendo 

descontos relativos a um empréstimo que, a princípio, é nulo de pleno 

direito. Ademais, esses descontos pode acarretar consequências 

devastadoras e irreparáveis, com a cobrança indevida de encargos. 13. 

Outrossim, as alegações trazidas pelo requerente mostram-se plausíveis, 

ao menos num juízo de cognição sumária. A par disso, finda a instrução 

processual e restando corroboradas as alegações da parte autora, 

incontestáveis são os prejuízos suportados pela mesma. 14. De outro 

lado, o provimento antecipado é perfeitamente reversível, pois, o que se 

garantiria seria, exclusivamente, a suspensão do desconto vinculado ao 

recebimento da aposentadoria, de modo que se afasta, prima facie, a 

possibilidade de ocorrência de dano de caráter irreversível que prejudique 

a demandada. Sobre a matéria, já decidiu: Agravo de instrumento – 

Decisão interlocutória que determinou o estorno de valores indevidamente 

debitados em conta corrente, pena de cominação de multa diária pelo 

descumprimento da ordem – Discricionariedade da medida – Multa 

excessiva – Adequação à importância da obrigação discutida – 

Exigibilidade condicionada à intimação pessoal e prévia – Recurso provido, 

em parte. DECISÃO: ACORDAM os Senhores integrantes da Nona Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos 

termos do voto do Desembargador Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA 

ESTORNO DE VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE DA CONTA DO 

CORRENTISTA - SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DETERMINADA EM 

DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR - DEVOLUÇÃO DO VALORES DEVIDA - 

DECISÃO ESCORREITA RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 9ª C.Cível - AI - 

1406399-5 - Curitiba - Rel.: José Augusto Gomes Aniceto - Unânime - - J. 

24.09.2015) (TJ-PR - AI: 14063995 PR 1406399-5 (Acórdão), Relator: José 

Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 24/09/2015, 9ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1665 08/10/2015) 15. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos carreados à 

exordial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência. 16. Assim, diante de todo o exposto e, 

levando-se em conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR o requerido BANCO PAN que proceda, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, com a suspensão do desconto realizado na folha 

de pagamento do requerente, em relação ao suposto empréstimo 

consignado sob contrato n. 308923089-4_01, no valor total de R$ 43,00 

(quarenta e três reais) mensais, até posterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento. 17. 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, eis que patente a 

hipossuficiência da parte autora, eis que a relação jurídica em questão é 

de consumo, estando sob a égide das disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, na forma do artigo 6º do CDC. 18. Em consonância 

com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realizar audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO para o dia 17 de junho de 2020, às 14h00min, sala 01, 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. 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, 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. 23. 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. 24. 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 

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. 25. 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. 26. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, 

tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 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.: 68542 Nr: 69-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INAIARA CALEGARI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. INDEFIRO o requerimento retro [realização de 

pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG visando 

localizar o endereço do executado], porque o pleito vindicado somente é 

possível quando o solicitante demonstrar ter esgotado todos os meios 
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disponíveis para a localização da parte contrária. (...) 3. Isso posto, 

INTIME-SE o patrono da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe o atual endereço do executado e apresente planilha com valor 

atualizado da dívida. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71292 Nr: 1227-26.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Pelo exposto no item 4 da decisão a p. 163, INDEFIRO o requerimento 

retro e DETERMINO INTIME-SE o exequente (SICREDI) pessoalmente e na 

pessoa de seu patrono, bem como o advogado de Alberto Dourado para 

que esclareçam se dão integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado no 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação (art. 924, II, CPC).

2. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 84650 Nr: 3938-67.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 (...) 5. Isso posto, INDEFIRO o requerimento de p. 121 e DETERMINO 

INTIME-SE o exequente (SICREDI) pessoalmente e na pessoa de seu 

patrono, bem como o advogado de Alberto Dourado para que esclareçam 

se dão integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do 

prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado no sentido de anuência 

ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 

924, II, CPC).6. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo 

sem manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67952 Nr: 3582-43.2015.811.0020

 AÇÃO: Habilitação->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: HELENO CLAUDINO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA FIGUEIREDO 

NASCIMENTO - OAB:52564/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I e artigo 643, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão de 

habilitação do crédito nos autos de inventário.Conforme alhures exposto, 

deverá a parte procurar as vias ordinárias para, se for o caso, a proposta 

da ação competente.Com fulcro no artigo 643, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, uma vez que a impugnação tem por fundamento a 

quitação do título, DEIXO de determinar a reserva de bens/valores 

suficientes para o adimplemento da dívida.Eventuais taxas/custas 

processuais deverão ser arcadas pela parte autora.5. Após o trânsito em 

julgado, TRASLADE-SE cópia da presente para os autos principais 

[numeração única n. 1906-60.2015.11.0020 – cód. 64975]. Posteriormente, 

não havendo nenhuma determinação pendente de cumprimento e/ou 

requerimento pendente de análise, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 79649 Nr: 995-77.2017.811.0020

 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: HDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL ajuizada por HUELMES DARLOS MORAES em desfavor 

de DANILO FERREIRA MORAES e DANIEL FERREIRA MORAES 

devidamente representados por MIRIAM FERREIRA DOURADO.

Entre um ato e outro, instado a se manifestar, requereu o Ministério Público 

o declínio de competência para o juízo de Chapadão do Sul/MT (fls. 62/63).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Como se sabe, a competência em causas afetas à infância e juventude 

é regida pelo art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo 

este que prescreve uma competência territorial especial, distinta, portanto, 

da regra geral do Código de Processo Civil.

O inciso I e II do dispositivo supracitado dispõe que a competência será 

determinada pela regra do “Juízo Imediato”, isto é, é competente para a 

causa o Juízo mais próximo do local onde se encontra o menor.

Neste viés, extrai-se que a adoção do “juízo imediato” tem por fim a 

celeridade e processamento do feito perante o juízo que tem melhor 

condição de análise e instrução.

3. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar 

o presente feito e DETERMINO a remessa dos autos ao juízo de Chapadão 

do Sul/MS, uma vez que há informações que os menores estão residindo 

na Rua Vinte e Nove, n. 125, Centro, Chapadão do Sul/MT.

Procedam-se as baixas e anotações necessárias, providenciando-se a 

IMEDIATA remessa dos autos ao Juízo competente.

‘Às providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 102741 Nr: 557-80.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:19.423-A

 Vistos em correição.

 1. Defiro o pedido ministerial, DETERMINO a Condução da vítima Joanilda 

Oliveira, e, por conseguinte REDESIGNO a solenidade para o dia 25 de 

março de 2020, ás 16h00min.

 2. REQUISITE-SE o réu Claudemiro (preso).

3. Abra-se prazo de 5 (cinco) dias para a defesa juntar a procuração nos 

autos.

4. Saem as partes devidamente intimadas

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 94162 Nr: 1782-72.2018.811.0020
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ DE CASTRO 

MAIA NETO - OAB:15.226/MT

 4. Portanto, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva e 

com fundamento nos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo 

Penal, DECRETO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão em 

desfavor do denunciado ADEMIR DA SILVA FRAGA: (i) proibição de 

contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima Thallyta 

Fernanda Lopes Andrade; (ii) proibição de se aproximar da mesma, a uma 

distância mínima de 100 (cem) metros; (iii) comparecimento perante a 

autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos da instrução 

criminal e do julgamento e (iv) proibição de mudar de residência ou 

ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem 

prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será 

encontrado.Consigno que em caso de descumprimento das medidas 

cautelares poderá ser decretada sua imediata PRISÃO.5. Inexistindo 

qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 

do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 03 (três) de junho de 2020 às 

13h30min.6. INTIME-SE a equipe técnica deste juízo para que 

antecipadamente tomem conhecimento dos autos com finalidade de 

recepcionar a adolescente em sua chegada ao fórum de modo a evitar 

contatos desnecessários bem como propiciar a ocorrência do ato.7. 

Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a)Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente(b)Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa; 

(c)Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52873 Nr: 2325-85.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI CARLOS PEREIRA CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 3. Ante o exposto, com fundamento na legislação invocada JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado ELI CARLOS PEREIRA CAETANO. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Tratando-se de sentença extintiva de 

punibilidade, a razão do que dispõe o artigo 1.387 da CNGC, NOMEIO o 

advogado Edson Junior Mariano da Silva OAB/MT 24893/O para receber a 

intimação acerca da sentença, de modo que se torna desnecessária a 

intimação pessoal do réu.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE à 

Delegacia de Polícia bem como aos institutos de identificação, para as 

anotações pertinentes e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se 

baixa.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se 

e Cumpra-se, com urgência.Às providências.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000661-55.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

W. E. D. O. (REQUERENTE)

S. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO Certifico e dou fé que, nesta data, em 

cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 

53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho 

os autos ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora para, no 

prazo de 5 dias, comparecer nesta escrivania a fim de retirar o mandado 

de averbação expedido, tendo em vista que a parte autora não o fez. Alto 

Araguaia - MT, 30 de março de 2020. IGOR CAVALCANTE DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-59.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA NAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Em tempo, REDESIGNO a perícia agendada nos autos, para o 

dia 27/06/2020, às 09:30 horas/MT, a ser realizada neste Fórum de Alto 

Araguaia/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000338-16.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA AV. Processo nº 

1000338-16.2020.8.11.0020 REQUERENTE: MANOEL SEVERINO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. CITE-SE a parte requerida para querendo contestar a 

ação, no prazo legal. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC/2015), 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 

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. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia, 27 de 

março de 2020. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-44.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDREIRA BASALTO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA THAIS FREZARIN ROSA MATSUMOTO OAB - MS11257 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000168-44.2020.8.11.0020. Vistos, 

etc. INTIME-SE o autor para que comprove nos autos o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-33.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE ASSIS LOBO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DE ALMEIDA SOBRINHO OAB - GO33445 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOPES DERVALHE (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 1000020-33.2020.8.11.0020 Vistos, etc. 

INTIME-SE a parte autora para comprovar a complementação das custas e 

taxas judiciárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Às providências. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000318-93.2018.811.0020 Vistos, etc. Em tempo, considerando 

a ausência de publicação da decisão que designou a perícia, 

impossibilitando o conhecimento da parte da data e hora para 

comparecimento, DESIGNO o dia 27 de junho de 2020 (sábado), às 11:00 

horas (horário do MT), para realização do ato, que ocorrerá na sede 

desde fórum de Alto Araguaia/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-44.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Em tempo, REDESIGNO a perícia agendada nos autos, para o 

dia 27/06/2020, às 10:30 horas/MT, a ser realizada neste Fórum de Alto 

Araguaia/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001038-26.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTIANI DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1001038-26.2019.811.0020 Vistos, etc. Uma vez indeferida a 

liminar, no recurso interposto pela parte (id. 27251990), INTIME-SE a autora 

nos termos da decisão de id. 26010116. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000346-90.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCIO VILELA DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Código nº 1000346-90.2020.811.0020 Vistos, etc. No presente caso, 

verifico que a ação foi protocolada sem a petição inicial e os documentos 

necessários, havendo tão somente a comprovação do recolhimento das 

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

dias, sanar a falha apontada, sob pena de cancelamento da distribuição. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000354-67.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PIMENTEL DO CARMO OAB - DF39230 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Itamar Machado (REQUERIDO)

MARIO AUGUSTO MACHADO (REQUERIDO)

Marcos Henrique Machado (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000354-67.2020.811.0020 Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. NOMEIO inventariante LUZILENE PORTO DE 

MORAES MACHADO, que deverá prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo 

único do CPC). Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará 

termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as primeiras declarações, 

CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, inclusive a Fazenda 

Pública (art. 626 do CPC). Por edital, com prazo de 40 (quarenta) dias, 

todos os demais. REQUISITE-SE, se ainda não fora juntada aos autos, 

certidão negativa do Imposto de Renda. CITE (M)-SE, após, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento, bem como a Fazenda Pública – Nacional, Estadual e Municipal 

(CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 

634), manifestando-se expressamente. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o (a) inventariante para 

prestá-las. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) 

dias (CPC, art. 637). Feito o cálculo, digam todas as partes, em 05 (cinco) 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não havendo 

impugnação aos cálculos, conclusos. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020 Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000319-10.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FABIANA LOPES RODRIGUES (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO LOPES RODRIGUES (REQUERIDO)

VALERIA FRAGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000319-10.2020.811.0020 Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e 

taxa judiciária. Além disso, a petição inicial não encontra-se devidamente 

fundamentada, conforme determina o art. 319, III, do CPC. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

recolhimento de custas e taxa judiciária, bem como sane a falha apontada, 

sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se 

decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto Araguaia/MT, 27 

de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000337-31.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SANTOS SOUZA OAB - 043.332.701-46 (REPRESENTANTE)

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR REGIOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Código nº 10003337-31.2020.811.0020 Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

apresentando cópia da sentença homologatória, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 c/c artigo 332 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-97.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Código nº 1000352-97.2020.811.0020 Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

apresentando cópia do indeferimento administrativo - visto que trouxe aos 

autos apenas e-mail indicando que a decisão administrativa segue em 

anexo -, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 

321 c/c artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86984 Nr: 4875-77.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:19.423-A

 Código nº 86984

Vistos, etc.

Ante a Portaria 169/2020/DPG, que designou o nobre Defensor Público 

para atuar cumulativamente nesta 2º Vara Cível e Criminal, REVOGO a 

nomeação de ref. 84, bem como reduzo os honorários para 1,5 URH, 

considerando o decurso de prazo, sem a apresentação dos memoriais 

escritos. EXPEÇA-SE a competente certidão de crédito.

 No mais, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública, para apresentação 

das alegações finais em forma de memoriais.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 92320 Nr: 956-46.2018.811.0020

 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: JOSEFA ANTONIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRLEIA DOS SANTOS SANTANA, MUNICIPIO 

DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CORREA DA 

SILVA - OAB:24087/O

 Cód. 92320

Vistos, etc.

INTIME-SE a curadora nomeada a ref. 59, para que apresente 

manifestação nos autos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

revogação da nomeação.

 Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM os 

autos conclusos para nomeação de novo curador à requerida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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.: 108536 Nr: 3306-70.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO QUINTILHANO VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu MURILO QUINTILHANO 

VELASCO da imputação que lhe é feita, pela prática dos crimes previsto 

nos artigos 155, §4º, II, e art. 171, este último na forma do art. 71, todos do 

CP do Código Penal, o que se faz com fulcro artigo 386, V, do Código de 

Processo Penal. EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de MURILO 

QUINTILHANO VELASCO, devendo este ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1371 Nr: 558-32.2000.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRF, MAEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB, LRDA, DMF, BF, CGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO GALIANI - 

OAB:123.322-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINO DE SOUZA FRANCO 

- OAB:15680-OAB/GO, JOÃO SANTANA DE MELO FILHO - 

OAB:4.467-MS., TAÍZE A. ATHAYDE BONAFÉ - OAB:8961/MS

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 27 de março de 2020.
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Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32798 Nr: 337-63.2011.811.0020

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ABIMAEL TORRES DE ARAÚJO, 

MARIA ELIZABETH MARTINS ARAÚJO, MEDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA IRENE SANTOS 

CREMONESE - OAB:16.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de fls. 232.

Alto Araguaia - MT, 27 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72776 Nr: 2022-32.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VIVIAN SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC para CONDENAR o requerido WILLIAN MARTINS DE 

SOUZA a pagar aos seus filhos WILLIAN MARTINS DE SOUZA FILHO e 

VITORIA CRYSTINE RAMOS MARTINS pensão alimentícia correspondente 

a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que deverá ser 

depositado na conta bancária a ser indicada pela representante dos 

autores, como também condená-lo ao pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) de eventuais despesas médicas e farmacêuticas, escolares, 

dentre outras.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 1151-12.2010.811.0020

 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: JMÂM, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Assim, em atenção à referida decisão, DETERMINO que a prisão civil do 

executado, decretada nestes autos, seja cumprida, até o seu termo final, 

sob o regime de prisão domiciliar, devendo o requerido observar as 

seguintes condições: [...].Excepcionalmente, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA/MANDADO/OFÍCIO, no que 

couber .  CUMPRA-SE,  prov idenc iando e  exped indo o 

necessário.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86254 Nr: 4590-84.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WANDERLÉIA DE CASTRO, MARIA 

WANDERLEIA DE CASTRO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos à execução para 

declarar a nulidade da citação por edital da parte executada, bem como 

para PRONUNCIAR a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do CPC c/c o artigo 174, caput, do CTN.Sem 

custas (art. 39, LEF). Condeno a parte exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da execução, nos termos do artigo 85,§ 3º, I, do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente sentença 

aos autos principais (Processo n° 260-88.2010.811.0020; Código 

n°28871). Outrossim, considerando que o processo em apenso sob o n° 

4588-17.2017.811.0020- cód. 86251 não possui qualquer relação com o 

presente feito, DETERMINO seu desmembramento, devendo relacionado 

aos autos principal sob o nº 807-94.2011.811.0020 – cód. 33269.Após o 

trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte executada para promover o de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com baixa no relatório de 

estatísticas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79358 Nr: 824-23.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DEO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20.129/O, ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 30 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83780 Nr: 3386-05.2017.811.0020

 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: NIVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

ré a pagar ao autor o valor de R$ 65.886,38 (sessenta e cinco mil, 

oitocentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a 

diferença salarial referente ao período de 01/04/ 2013 a 02/01/2017 e 

férias proporcionais relativas ao período de 01/04/2013 a 31/12/2013, 

acrescidas de 1/3 do adicional constitucional e férias integrais 

correspondente ao período de 2014, 2015 e 2016, acrescidas de 1/3 do 

abono constitucional corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 
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161, § 1º do CTN, contados da citação válida. Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-75.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n.1000347-75.2020.811.0020 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 09H00MIN, 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 

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 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000685-20.2018.8.11.0020. Vistos 

etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por CLEONICE TORRES 

DE REZENDE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, na qual pleiteia a concessão do benefício da aposentadoria por 

idade híbrida. Em respaldo, aduz a requerente que atende os requisitos 

legais para a concessão do referido benefício, vez que exerceu 

atividades rurais e urbanas, de forma mista, no período de carência 

exigido para aposentadoria pleiteada. Procuração ao id. 16635303. 

Indeferimento administrativo ao id 16635303. A inicial foi devidamente 

recebida ao id. 16668707. Devidamente intimado, o requerido não 

apresentou contestação. Na audiência de instrução (id. 24834989) foi 

decretada a revelia da autarquia ré, bem como foram ouvidas testemunhas 

da parte autora, a qual apresentou alegações finais remissivas em 

audiência. Na oportunidade, foi declarada preclusa a apresentação de 

alegações finais orais pela autarquia demanda. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Depreende-se 

dos autos que a questão posta em juízo repousa sobre o preenchimento 

ou não dos requisitos relativos à denominada aposentadoria por idade 

híbrida pela parte autora, nos termos do § 3º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/1991. A aposentadoria híbrida foi inserida no ordenamento jurídico 

pela Lei nº 11.718/2008, que, dentre outras disposições, incluiu o § 3º no 

artigo 48 da Lei nº 8.213/2008, cuja redação passou a ser a seguinte: Art. 

48. 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. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei § 3o Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Conforme se 

extrai desses dispositivos, o benefício em questão é destinado aos 

segurados que, ao longo de sua vida, mesclaram períodos de labor urbano 

e rural, sem, contudo, perfazer tempo suficiente para se aposentar como 

trabalhador urbano (caput do art. 48) nem como segurado especial (§§ 1º 

e 2º do art. 48), quando isoladamente consideradas tais atividades. O que 

a norma do § 3º acima transcrito autoriza é justamente a soma desses 

tempos para fins de concessão da aposentadoria por idade híbrida ao 

segurado, uma vez atingida a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, devendo ser observado ainda, 

para fins de carência, o disposto na tabela de conversão prevista no 

artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. Nesse ponto, cabe ressaltar que a Lei nº 

11.718/08, ao promover a alteração do supracitado artigo 48 da Lei nº 

8.213/91, não trouxe nenhuma distinção acerca de qual a atividade a ser 

exercida pelo segurado no momento imediatamente anterior ao 

requerimento, motivo pelo qual é descabida a tese de que o cômputo de 

labor urbano e rural de forma conjunta apenas é possível quando a 

atividade rurícola tenha sido exercida por último. Outrossim, a possibilidade 

da somatória dos períodos laborativos urbano e rural, para fins do 

reconhecimento do direito à aposentadoria híbrida, não está condicionada 

ao recolhimento de contribuições relativamente ao tempo de atividade 

rurícola, pois assim não previu o legislador, de modo que, inobstante a 

conjugação dos regimes, cada qual deve ser observado de acordo com 

as respectivas regras. Logo, se os artigos 26, III, e 39, I, da Lei nº 

8.213/1991 dispensam o recolhimento das contribuições para fins de 

aposentadoria rural, exigindo apenas a comprovação do labor campesino, 

tal circunstância deve ser considerada para fins do cômputo da carência 

prevista no art. 48, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, 

exigível o recolhimento das contribuições. Sobre o tema, segue a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifei): PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI 

8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DE IMPLEMENTAR O 

REQUISITO ETÁRIO OU O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA 

AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. 1. O INSS interpôs 

Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na 

aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois 

no momento de implementar o requisito etário ou o requerimento 

administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma dirigida a 

trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à 

Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 

48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: 

"§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não 

atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa 

condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se 

constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou 

forma de aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, 

contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram temporária ou 

definitivamente para o meio urbano e que não têm período de carência 

suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos 

(caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 

da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em lei, a 

aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65 anos para 

homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de 

carência exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, a idade 

é reduzida em cinco anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo 
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trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao 

incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, 

como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer 

temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que 

antes da inovação legislativa o mesmo segurado se encontrava num 

paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, 

não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano 

e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto 

período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de 

vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela 

Lei 11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura 

previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a 

crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade, passam 

a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente 

quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada 

aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 

8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre a evolução das 

relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente 

trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos 

submetidos ao Poder Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de 

aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial, pois, além 

de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana 

(superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de 

contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não 

exige. 9. Para o sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na 

aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado 

permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de 

migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão 

jurídica de amparo das situações de êxodo rural, já que, até então, esse 

fenômeno culminava em severa restrição de direitos previdenciários aos 

trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão de 

que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a 

previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios 

destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que 

torna irrelevante a preponderância de atividade urbana ou rural para 

definir a aplicabilidade da inovação legal aqui analisada. 11. Assim, seja 

qual for a 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 a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro 

lado, se a carência foi cumprida 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). 12. Na mesma linha do que aqui preceituado: REsp 

1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 13. Observando-se a 

conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 

3º, da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de 

acordo com as respectivas regras. 14. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 

8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para fins de 

aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor 

campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo da 

carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, não sendo, portanto, 

exigível o recolhimento das contribuições. 15. Agravo Regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1497086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015) No caso em 

tela, verifica-se que a parte autora atende ao requisito etário, demonstrado 

por cópia de documento de identificação (id. 16635303), o qual revela que 

a segurado, na data do pedido administrativo (08/06/2018), contava com 

mais de 60 (sessenta) anos de idade, a qual foi completada no ano de 

2018. No que tange ao tempo de carência do benefício, em tendo o 

segurado implementado o requisito etário no ano de 2018, aplica-se o 

prazo de 180 (cento e oitenta) meses de contribuições, conforme a tabela 

de transição prevista no artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. A referida 

carência deve ser demonstrada pelo segurado na data do implemento do 

requisito etário ou na data do requerimento administrativo, por meio da 

somatória dos períodos de labor urbano e rural. O que não significa dizer 

que o período de carência a ser comprovado deva corresponder ao tempo 

imediatamente anterior a tais eventos. Outrossim, impende consignar que, 

nos termos do artigo 102, § 1º, da Lei nº 8.213/91, “a perda da qualidade 

de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão 

tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação 

vigente à época em que estes requisitos foram atendidos”. Na mesma 

linha, dispõe o artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.666/2003 que “Na hipótese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será 

considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido 

para efeito de carência na data do requerimento do benefício”. Cuida-se 

de normas que homenageiam o direito adquirido, dotado de envergadura 

constitucional (art. 5º, XXXVI, CF/88). Nessa quadra, importa ressaltar que 

o STJ, no julgamento do Incidente de Uniformização de lei federal – Petição 

7.476/PR (Rel . p/ acórdão Min. Jorge Musse, 3ª Seção, DJe 25/04/2011), 

ao entender que “não se mostra possível conjugar de modo favorável ao 

trabalhador a norma do § 1º do art. 3º da Lei n. 10.666/2003, que permitiu 

a dissociação da comprovação dos requisitos para os benefícios que 

especificou: aposentadoria por contribuição, especial, por idade urbana, 

os quais pressupõe contribuição”, debruçava-se sobre caso de 

aposentadoria rural, portanto, diverso da aposentadoria híbrida ora em 

exame. Não por outro motivo, corroborando a conclusão acima, 

pacificou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de ser 

“Desnecessária a implementação simultânea dos requisitos para 

aposentadoria por idade” [STJ-AgRg-Ag: 805500 SP 2006/0177331-4, Rel. 

Mi. Celso Limongi (conv.), 6ª Tuma, DJe 07/06/2010]. Disso resulta que, 

uma vez preenchidos os requisitos do benefício previdenciário em 

discussão, não se aplica a obrigatoriedade de que a comprovação do 

período de carência corresponda ao período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário pelo 

segurado, pois o direito subjetivo ao benefício já incorporou ao seu 

patrimônio jurídico, não podendo ser negado posteriormente pelo não 

exercício do titular ou pela incidência de norma superveniente. Logo, se, 

naquele momento em que implementados os requisitos para a 

aposentadoria híbrida, o beneficiário deixa de requerê-la, poderá fazê-lo 

posteriormente, porquanto exercício de um direito não se confunde com a 

sua aquisição. A partir dessa perspectiva, no caso em apreço, 

somando-se o período de labor urbano e com o tempo de atividade 

campesina, constata-se que o requerente, na data do requerimento 

administrativo (08/06/2018), já havia cumprido o tempo de carência 

necessário ao reconhecimento do seu direito à aposentadoria por idade 

híbrida. Com efeito, quanto ao período de labor urbano (segurada 

empregada – art. 11, I, “a”, Lei nº 8.213/1991), infere-se que a requerente 

conta com 65 contribuições, distribuídas nos seguintes períodos de 

contribuição individual, conforme guias da previdência social juntada aos 

autos: 01/09/2009 a 30/09/2009 e 01/02/2013 a 31/08/2018. Logo, para 

atingir a carência exigida pelo benefício pleiteado (180 meses de 

contribuição), deve a segurada comprovar, pelo menos, 115 (cento e 

quinze) meses de labor rural. Por sua vez, no que tange à atividade 

rurícola, sabe-se que a comprovação do tempo de serviço para fins 

previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, devendo ser corroborada por prova 

testemunhal idônea (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 149 do STJ). No 

presente caso, a autora alega ter exercício atividade rurícola no período 

de entre os anos de 1972 até o ano de 2009. Por sua vez, os documentos 

juntados aos autos, no intuito de caracterizar o início de prova material, 

remontam ao mês de setembro de 1987 e ao mês de novembro de 1989 

(certidões de nascimento dos filhos da autora), ambos constando a 

atividade de agricultor do companheiro da requerente. É certo que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que 

“É possível o reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento 

mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório” (Súmula 577/STJ). Nesse sentido, 

a testemunha Jeronimo Silva Neto afirma que conhece a autora há 40 

anos, ou seja, por volta do ano de 1979, quando morava na fazenda de 

seus avós, onde exerciam atividade rural, alega que mesmo após ter se 

casado, a autora continuou a exercer atividade rurícola juntamente com 

seu esposo. De sua vez, a testemunha João Antônio Oliveira da Silva, 

afirma que conheceu a autora há 43 anos, ou seja, por volta do ano de 

1976, afirmando que a mesma exercia atividade rural juntamente com seu 

esposo, entretanto, verifico que o inicio da prova material quanto a 

atividade rural desenvolvida no âmbito familiar, se deu em 27/09/1987 com 

certidão de nascimento do primeiro filho da autora, onde consta constando 

a atividade de agricultor do companheiro da requerente (id. 16635303). 

Nada obstante, verifica-se que a partir desta data (27/09/1987) a 

requerente laborou nas lides compesinas até pelo menos, meados de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 46 de 443



agosto de 2009. Assim sendo, reconheço o labor rural exercido pela 

autora no período de 27/09/1987 a 01/09/2009, totalizando 264 meses, 

portanto, tempo consideravelmente superior ao exigido para o 

reconhecimento da aposentadoria híbrida. Nesse cenário, somando-se o 

tempo de labor urbano (65 meses) ao período de trabalho rural (264 

meses), conclui-se que a parte autora, à época da propositura da 

presente ação (18/06/2018) já havia cumprido a carência exigida para o 

benefício previdenciário pretendido (180 contribuições), na forma do artigo 

142 da Lei nº 8.213/91. Logo, a procedência da pretensão é medida que 

se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a (i) conceder ao 

autor o benefício aposentadoria por idade híbrida (art. 48, § 3º, Lei nº 

8.213/91), com data do início do benefício (DIB) em 18/06/2018, devendo a 

RMI ser calculada na forma do artigo 48, § 4º, da Lei nº 8.213/91; e (ii) 

pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Sobre 

o valor retroativo deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice oficial 

aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, Lei nº 9.494/97), até 

25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 26/3/2015, pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 

8.213/91); e b) juros de mora, desde o vencimento de cada parcela 

devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97). Autarquia isenta de custas, nos termos do inciso 

I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO 

a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir 

sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos 

termos do art. 85, § 3º, I, do Novo Código de Processo Civil (pois é certo 

que o valor da vantagem econômica da parte autora não é superior a 

duzentos salários mínimos) e da Súmula nº 111 do STJ. Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da 

condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, 

NCPC). Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para 

promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, AO ARQUIVO, com as anotações necessárias, sem prejuízo de 

desarquivamento, a pedido da parte. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Alto Araguaia-MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito
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Autos nº 1000670-51.2018.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação pelo 

rito comum, proposta por J.B DE REZENDE ME em face de WILSON JOSÉ 

DE BARROS, objetivando a cobrança do valor inicial de R$ 4.206,38 

(quatro mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) 

referentes a compra de materiais para construção. Em audiência de 

conciliação, as partes compuseram o objeto da ação, postulando pela 

suspensão do feito (id. 25209072). Considerando o disposto no art. 313,II, 

do CPC, foi determinada a intimação do autor, para dizer se possui 

interesse no prosseguimento da ação (id. 27782902), tendo este 

manifestado o desinteresse ao id. 28299079. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Considerando a expressa manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO a transação celebrada, ademais, ante a notícia do 

cumprimento do acordo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. O 

acordo ao id. 25209072, passa a fazer parte desta sentença, constituindo 

título executivo judicial. Custas e honorários na forma acordada. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 

27 de março de 2020 Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001280-82.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1001280-82.2019.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A em desfavor de 

JOSÉ FERNANDO RODRIGUES. Ao id. 28303292, a parte autora 

manifestou pela desistência da presente ação, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC. DECIDO. Tendo em vista o pedido expresso da parte, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. 

Deixo de determinar a baixa das restrições, vez que a busca e apreensão 

não foi realizada. Custas pagas. Sem honorários advocatícios, uma vez 

que a angularização processual não foi perfectibilizada. Ante a renuncia 

ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-33.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FLAVIO DE CARVALHO OAB - MT5877/B (ADVOGADO(A))

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000613-33.2018.8.11.0020. Vistos, 

etc. Trata-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por Ana Ferreira de 

Souza em desfavor do Banco BMG S.A e Banco Itaú Consignados, na qual 

pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica com os bancos 

requeridos, com a consequente rescisão dos contratos nº 10961077, 

8 5 9 7 5 5 7 ,  5 8 9 9 8 1 7 ,  5 9 4 4 7 3 6 ,  1 0 9 9 2 1 1 3 3 3 0 0 1 1 2 0 1 5 , 

109921133300122015, 109921133300012016, 109921133300022016, 

109921133300032016, 109921133300042016, 109921133300052016, 

109921133300062016, 109921133300072016, 109921133300082016, 

109921133300092016, 109921133300102016, 109921133300112016, 

109921133300122016, 109921133300012017, 109921133300022017, 

109921133300032017, 109921133300042017, 109921133300052017, 

109921133300062017, 10992113330072017, 109921133300082017, 

109921133300032017, 109921133300102017, 109921133300112017, 

109921133300122017, 109921133300012018, 109921133300022018, 

166506252200082015, 166506252200112015, 166506252200122015, 

166506252200012016, 166506252200022016, 166506252200032016, 

166506252200042016, 166506252200052016 166506252200062016, 

166506252200072016, 166506252200082016, 166506252200092016, 

166506252200102016, 166506252200112016, 166506252200122016, 

166506252200012017, 166506252200022017, 166506252200032017, 

166506252200042017, 166506252200052017, 166506252200062017, 

166506252200072017, 166506252200082017, 166506252200092017, 

166506252200102017, 166506252200112017, 166506252200122017, 

166506252200012018, 166506252200022018, 166506252200032018, 

166506252200042018, 166506252200052018, 166506252200062018, 

166506252200072018, 166506252200082018 e 166506252200092018, 

junto ao primeiro requerido, bem como o contrato de nº 575207907 junto 

ao segundo requerido, requer ainda a repetição do indébito dos valores 

indevidamente descontados, e indenização por danos morais e materiais. 

Para tanto, sustenta que vem sofrendo descontos mensais em sua 
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pensão por morte, referente ao empréstimo descritos nos Contrato nº 

575207907, contratado junto ao Banco Itaú, no valor de 1.506,66, a ser 

pago em 72 parcelas iguais de R$ 45,23,19 (quarenta e cinco reais e vinte 

e três centavos). Aduz ainda, que desde o ano de 2015 vem sofrendo 

descontos mensais tanto em sua aposentadoria quanto em sua pensão 

por morte, relativos a manutenção da margem para cartão de crédito e 

pagamento de cartão de crédito que alega não ter solicitado. Assevera 

que todo mês é incluído um número de contrato diferente na aposentadoria 

e na pensão por morte com valores diversos relativos a descontos de 

cartão de crédito não solicitado. Ao id. 16315132 foi deferida parcialmente 

a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança através de 

desconto nos rendimentos de aposentadoria e pensão por morte da 

requerente, referentes aos contratos n. 5944736 e n. 10961077, junto ao 

Banco BMG, no importe mensal de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta 

centavos) e de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), vez que os demais contratos foram excluídos pela parte 

requerida, conforme extrato carreado aos autos (id.16244689). 

Devidamente citado, o requerido Banco Itaú Consignado S/A apresentou 

contestação ao id. 20654195, aduzindo, em sede de preliminar, sua 

ilegitimidade passiva, e a inépcia da inicial, no mérito, pugnou pela 

improcedência da ação, ante a regularidade da contratação do 

empréstimo. Impugnação à contestação ao id. 23215672. Por sua vez, o 

banco BMG S/A apresentou contestação ao id. 24208646, aduzindo, em 

sede preliminar, a prescrição da pretensão autoral e a nulidade da citação, 

no mérito, pugnou pela improcedência da ação, ante a regularidade dos 

contratos firmados entre as partes. Ao id. 24333472 o requerido Banco 

BMG interpôs Agravo de instrumento. Impugnação a contestação ao id. 

25051035. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, constato que o substrato documental coligido nos 

autos afigura-se suficiente ao deslinde da causa, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Previamente a análise do mérito, necessário examinar a preliminar de 

decadência arguida pela defesa. De proêmio, ultrapasso a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Itaú Consignado S/A porque da 

leitura da peça inicial observa-se clara a pertinência subjetiva que justifica 

a presença do réu no polo passivo da demanda, notadamente pelo 

suposto contrato de empréstimo realizado entre as partes sob o nº 

575207907. Ainda, não há que se falar em inépcia da inicial, vez que a 

petição inicial cumpriu todos os requisitos do art. 319 do NCPC, sendo que 

o comprovante de residência não é documento indispensável a 

propositura da ação, notadamente quando é indicado o endereço da 

autora na petição inicial . Ademais, ao contrário do alegado pelo requerido, 

há nos autos o comprovante de endereço atualizado e em nome da 

requerente, conforme se observa ao id. 16284311. Por sua vez, o Banco 

BMG S/A aduziu a prescrição autoral, nos termos do art. 205 do Código 

Civil, visto que entre a data do suposto ato ilícito e a data da propositura da 

ação, decorreu prazo superior a 03 (três) anos. Em se tratando de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de 

repetição de indébito e indenização, sob o argumento de descontos em 

proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado e 

serviços não contratados, tem-se que o caso em tela retrata típica relação 

de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no art. 27 do 

CDC, que fixa em 05 (cinco) anos o prazo prescricional, cujo o termo inicial 

é o conhecimento do dano e de sua autoria. Nesse sentindo: "DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

CONTRATUAL. SENTENÇA EXTINTIVA QUE DECRETOU A DECADÊNCIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO 

CONHECIMENTO DO FATO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 

1.O pedido indenizatório foi formulado com base na falha na prestação de 

serviço fornecido pelo banco apelado a quem, na hipótese, competia o 

exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados 

para efetivação do empréstimo em questão, ou seja, tratando-se o caso 

de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Daí que, não há o 

que se falar em decadência, mas sim em prazo prescricional, na forma do 

artigo 27 do CDC. 2. O consumidor só teve conhecimento do dano e de 

sua autoria, quando se dirigiu ao INSS, no dia 14/03/2011, e obteve 

documento do referido instituto a qual demonstrou o que ocasionou os 

danos e o autor dos mesmos. Logo, iniciando-se o prazo prescricional de 

05 (cinco) anos a partir da referida data, para propor a referida ação de 

indenização 3. Recurso provido" (TJMA, Ap 0588342016, Rel. 

Desembargador (a) JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/02/2017, DJe 08/03/2017)- grifei; Assim, 

considerando que não decorreu o prazo prescricional previsto no art. 27 

do CDC, REJEITO a preliminar ventilada. O requerido Banco BMG S/A alega 

ainda, a nulidade da citação, sob o argumento de que apenas o requerido 

Banco Itaú Consignado, o qual não faz parte de seu conglomerado, fora 

citado. Entretanto, embora não tenha sido regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação ao id. 24333481. Desse modo não há que se falar 

em nulidade de citação, vez que o comparecimento espontâneo do réu aos 

autos, supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º do NCPC. No 

mais, inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que devam ser 

conhecidas de ofício, passo a análise do mérito. A parte requerente afirma 

que jamais contratou com os réus as obrigações que deram ensejo aos 

descontos nos proventos de aposentadoria. A Lei 8.078/90, a qual regula 

as relações de consumo, inovou ao trazer determinações próprias e 

particulares que tratam especificamente das questões em que 

fornecedores e consumidores integram a relação jurídica, principalmente 

no que concerne a matéria probatória. Neste sentido, inovou ao facultar ao 

magistrado a determinação da inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, excepcionando aquela regra geral trazida no art. 333 do CPC. 

No caso dos autos, diferentemente do alegado pelos requeridos, a 

requerente afirma não ter firmado qualquer contrato com as instituições 

demandadas, não possui subsídios para provar o que não aconteceu, 

trata-se de um fato negativo. Deste modo, na medida em que a autora não 

poderia fazer prova negativa, isto é, demonstrar que não contratou, 

competiria ao demandado demonstrar eficazmente a solicitação dos 

serviços ou qualquer outro negócio que pudesse motivar os descontos 

realizados nos proventos da autora. Bastava aos requeridos trazerem aos 

autos os respectivos contratos que deram ensejo às cobranças que o 

autor entende indevidas. Entretanto, em momento algum sobrevieram a 

estes autos documentos neste sentido. Ademais, cabe aos réus, os quais 

exercem atividade profissional altamente especializada, estarem 

devidamente aparelhados, arcando com os riscos a que está sujeita no 

desempenho de suas atividades. Falhando, salvo diante de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovados, deve ser arcar por sua 

inoperância. Desse modo, se os réus não conseguem comprovar a 

mantença de relação jurídica com a parte autora que deu ensejo às 

cobranças, tenho que deve ser procedente a alegação autoral de que os 

débitos em debate são indevidos. Destarte, é de se reconhecer a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a ilicitude dos 

descontos efetuados nos vencimentos da parte autora, devendo aos réus 

restitui-los. Outrossim, de modo a agravar ainda mais a conduta 

empresária, importa anotar que os valores automaticamente debitados da 

autora alcançaram provento mínimo de aposentadoria, crédito de natureza 

alimentar. Tratando-se de descontos resultantes de relação negocial não 

firmada pela autora, então incidentes sobre provento mínimo de 

aposentadoria, verifico nisto conduta ilícita a ensejar reparação, inclusive 

em sede moral. Nesse cenário, a autora não foi vítima de mero 

aborrecimento e sim lesionada em sua dignidade. Não se pode confundir 

mero aborrecimento, inerente à vida em sociedade, com típico ilícito civil, 

pois aquele deve ser tolerado, enquanto este enseja reparação não 

patrimonial. Os danos, em situações tais, emergem do fato em si, 

objetivamente considerado, e não demandam qualquer outra prova, que 

não apenas a da conduta irregular. A prática empresária agrava-se ainda 

mais quando, como ocorre na espécie, os valores automaticamente 

debitados alcançaram benefício previdenciário da autora, crédito de 

natureza manifestamente alimentar, de maneira a comprometer sua própria 

subsistência digna. À falta de pressupostos legais taxativamente 

enumerados para quantificação da indenização moral, impõe-se que seu 

montante seja arbitrado de modo a guardar perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem assim com as 

condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, 

ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana segundo a 

qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida. Bem por isso é que o 

julgador, ao fixar a quantia devida, deve estar atento ao limite do razoável, 

sem afastar-se da finalidade compensatória, não permitindo que se 

enverede pelo rumo das pretensões absurdas. Sopesadas as 

circunstâncias do caso concreto, em particular o fato de que as 

consignações somavam o importe de R$ 7.900,40 (sete mil novecentos e 

quarenta reais e quarenta centavos), reputo razoável e proporcional a 

fixação da compensação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Por fim, cumpre registrar que, nos termos da Súmula nº 
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326 do Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano 

moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca”. É que, nessa hipótese, formalmente, 

apenas o réu sucumbiu, circunstância que interessa à definição da 

responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios. Nesse sentido: REsp 1102479/RJ, DJe 

25/05/2015 (recurso repetitivo). Por fim, no que tange ao pedido de 

restituição dos valores descontados da reclamante, tenho que deve ser 

deferido, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da avença pela 

ausência de manifestação de vontade da autora, todavia, a restituição 

deverá ser de forma simples, e não em dobro, pois, a despeito da falha no 

serviço prestado pela requerida, não vislumbro dolo, enquanto elemento 

subjetivo que atrai a repetição em dobro na forma do artigo 42, parágrafo 

único, do CDC. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

pretensão autoral, para: i) Declarar a nulidade do contrato nº 575207907 

junto ao Banco Itaú Consigando S/A, bem como dos contratos nº 

10961077, 8597557, 5899817, 5944736, 109921133300112015, 

109921133300122015, 109921133300012016, 109921133300022016, 

109921133300032016, 109921133300042016, 109921133300052016, 

109921133300062016, 109921133300072016, 109921133300082016, 

109921133300092016, 109921133300102016, 109921133300112016, 

109921133300122016, 109921133300012017, 109921133300022017, 

109921133300032017, 109921133300042017, 109921133300052017, 

109921133300062017, 10992113330072017, 109921133300082017, 

109921133300032017, 109921133300102017, 109921133300112017, 

109921133300122017, 109921133300012018, 109921133300022018, 

166506252200082015, 166506252200112015, 166506252200122015, 

166506252200012016, 166506252200022016, 166506252200032016, 

166506252200042016, 166506252200052016 166506252200062016, 

166506252200072016, 166506252200082016, 166506252200092016, 

166506252200102016, 166506252200112016, 166506252200122016, 

166506252200012017, 166506252200022017, 166506252200032017, 

166506252200042017, 166506252200052017, 166506252200062017, 

166506252200072017, 166506252200082017, 166506252200092017, 

166506252200102017, 166506252200112017, 166506252200122017, 

166506252200012018, 166506252200022018, 166506252200032018, 

166506252200042018, 166506252200052018, 166506252200062018, 

166506252200072018, 166506252200082018 e 166506252200092018 ; 

junto ao Banco BMG S/A; ii) condenar os requeridos à repetição dos 

indébitos, à titulo de danos materiais, sobre o qual deverá incidir correção 

monetária com base no IPCA-E/IBGE, desde as datas dos respectivos 

descontos (Súmula 43/STJ), além de juros de mora desde a citação (art. 

405, CC), no percentual de 1% (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN, e 

iii) condenar, solidariamente, os reclamados ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora, desde 13/07/2016 – quando começou os descontos na conta 

corrente da parte autora (Súmula nº54/STJ), no percentual de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequente, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, o que faço, nos termos do artigo 487, 

I, CPC. Sem custas a pagar ou ressarcir, pois o autor é beneficiário da 

justiça gratuita. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

respectivos honorários advocatícios. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte 

autora para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações necessárias, sem 

prejuízo de desarquivamento, a pedido da parte. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Alto Araguaia/MT, 30 de março de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-65.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES SILVA VIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WF CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES OAB - GO38473 

(ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da parte Reclamante, 

intimado(a) a manifestar do valor depositado(ID. 26542975, 26542982, 

26542983 e 265429984) prazo de 05(cinco) dias sob pena de 

concordância tácita, bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-89.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO ADALTO QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 

8010054-89.2013.8.11.0020 Valor da causa: R$ 27.120,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: THIAGO DE MELO SIQUEIRA 

Endereço: Rua JOAQUIM E. DE MELO, 189, SAIDA PARA COAB, 

BOIADEIRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Endereço: Avenida LOC QI 04, 16/18, 

TAGUATINGA, BRASÍLIA - DF - CEP: 71010-004 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: Valor R$13.971,34 (treze mil novecentos e setenta e um reais e 

trinta e quatro centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ALTO ARAGUAIA, 30 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 
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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: 1000046-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT11355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS KRIESEL SPEROTTO (EXECUTADO)

LUCILENE PEREIRA FELIX (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000046-02.2018.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

7.683,32 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais, Compromisso, Espécies de Títulos de 

Crédito, Cheque, Correção Monetária, Capitalização / Anatocismo, Juros, 

Ato / Negócio Jurídico]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

SANTA RITA, 546, GABIROBA, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

POLO PASSIVO: Nome: LUCILENE PEREIRA FELIX Endereço: RUA 

FLORISVALDO SOUZA PORTO, S/N, ALVORADA, ALTO ARAGUAIA - MT 

- CEP: 78780-000 Nome: LUCAS KRIESEL SPEROTTO Endereço: RUA 

FLORISVALDO SOUZA PORTO, S/N, ALVORADA, ALTO ARAGUAIA - MT 

- CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste. ALTO 

ARAGUAIA, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-36.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010096-36.2016.8.11.0020 REQUERENTE: SUELY DA COSTA DUARTE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos EM CORREIÇÃO 1. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

tutela de urgência proposta por SUELY DA COSTA DUARTE contra 

BRADESCARD - BANCO DO BRADESCO CARTÕES S.A. 2. Determinada a 

emenda à petição inicial, esta foi cumprida. 3. Por conseguinte, estando 

presentes os requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus 

moldes, mediante o rito sumaríssimo (Lei 9.099/95). Da tutela de Urgência 

4. Pleiteia a reclamante tutela provisória de urgência prevista no artigo 300 

e seguintes do CPC/2015. 5. Compulsando a petição inicial, bem como os 

documentos a ela colacionados, entendo que a tutela de urgência deve 

ser deferida, diante da demonstração da probabilidade do direito, bem 

como da presença do perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo, explico: 6. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, 

para conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e 

a isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco 

ao resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a 

probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, 

devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais 

pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer 

modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou 

cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que 

jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com 

qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou 

específicos. 6. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 7. 

“In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte reclamante 

está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer a dívida junto à reclamada, que ensejou a negativação do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como comprovou a 

existência da referida restrição, consoante extrato do SPC colacionado 

aos autos no número 7120235. 8. Como visto, encontrando-se patente o 

fumus boni iuris (pressuposto comum básico) deve, ainda, o julgador 

verificar se o pressuposto comum básico soma-se com a situação 

excepcional: haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. 

Vislumbro, lado outro, o perigo de dano, porquanto a permanecer a 

situação como se encontra, a restrição ao crédito à reclamante 

prosseguirá, o que acabará por inviabilizar o seu dia a dia negocial, ante a 

falta de crédito perante o mercado e agentes financeiros. 10. Outrossim, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do 

CPC/2015, a contrario sensu. 11. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência feito pelo(a) Reclamante e DETERMINO à parte 

reclamada que proceda à imediata exclusão do nome da parte autora, 

SUELY DA COSTA DUARTE, de qualquer cadastro de inadimplentes, 

referente ao contrato de n° 5364240010550000, cuja inscrição ocorreu no 

dia 06/02/2016, junto ao SPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo 

de 10 (dez) sálarios mínimos, com início a partir do descumprimento da 

medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos 

termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015. 12. Sem 

prejuízo da determinação acima, OFICIE-SE ao órgão de proteção ao 

crédito, a fim de que proceda a remoção do nome da parte reclamante, 

nos termos acima consignados, no prazo de 10 (dez) dias. 13. 

DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 

da Lei 9.099/1995 (LJESP) c/c a CNGC. 14. PROCEDA-SE à citação 

pessoal da parte reclamada - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP c/c a CNGC - para comparecimento à audiência de conciliação 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 
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conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 15. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 16. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 17. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

18. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87863 Nr: 3643-08.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSARIO DA SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono este feito para intimar a parte autora a fornecer os 

dados bancários para a confecção do alvará de levantamento dos valores 

vinculados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104894 Nr: 4734-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono este feito para intimar a parte autora a fornecer os 

dados bancários para a confecção do alvará de levantamento dos valores 

vinculados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105520 Nr: 5175-46.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO LIZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono este feito para intimar a parte autora a fornecer os 

dados bancários para a confecção do alvará de levantamento dos valores 

vinculados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117503 Nr: 6301-97.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono este feito para intimar a parte autora a fornecer os 

dados bancários para a confecção do alvará de levantamento dos valores 

vinculados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-70.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA AGOSTINHO 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))

 

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 . 

1000255-70.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.134,97 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CREUZA 

AGOSTINHO DOS SANTOS 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 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 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-92.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ARIELLY DA SILVA FIGUEIREDO (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))

 

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 . 

1000260-92.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.172,49 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BRUNA ARIELLY DA SILVA FIGUEIREDO 

Endereço: AV. Rio Branco, S/N, Indefinido, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 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: 1000172-54.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS SANTOS MENDES (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))

 

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 

{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000172-54.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.181,25 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MAURICIO DOS SANTOS MENDES Endereço: Av. 

Tropical, 1145, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE 

CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01321-001 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: 1000176-91.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JABSON RODRIGUES (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 . 

1000176-91.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.102,92 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE JABSON 

RODRIGUES Endereço: AVENIDA HILARIO ZANDONADI, S/N, 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-88.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA OAB - MT0013599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000377-88.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 22.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: NEUZA MARIA PEREIRA Endereço: Pedro de 

Campos Borges, 291, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: 

EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, S/N, SCN QUADRA 3 BLOCO A,complemento 

Andar Térreo-Part, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar 

sobre o pedido de Id. 28451317, no prazo de 05 (cinco dias). , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000556-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES UBARA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000556-51.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.593,61 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JESSE MARCELO CLAUDIO 

MACHADO & CIA LTDA - ME Endereço: Rua João Gregório da Silva, 93-N, 

Comercial, Jardim São João, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA DE LOURDES UBARA DA SILVA Endereço: Rua 

Alagoas, 520, centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do exequente para fornecer o endereço completo 

e atualizado do devedor, no prazo de 5 (cinco) dias. , 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: 1000894-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000894-25.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ELIANE APARECIDA ANTUNES Endereço: AVENIDA 
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PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE CURRUPIRA / CAPÃO VERDE, CENTRO / 

CAPÃO VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 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: 1000893-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000893-40.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EDSON FRANCISCO PEREIRA Endereço: RODOVIA 

BARRA A CAPÃO VERDE, S/N, SÍTIO BOA ESPERANÇA/CAPÃO 

VERDE/BARRA DO BUGRES, ZONA RURAL / CAPÃO VERDE, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, 

CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 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: 1000910-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO CARNEIRO MACHADO RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000910-76.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ADEVALDO CARNEIRO MACHADO RIOS Endereço: 

RODOVIA BARRA/CAPÃO VERDE, SÍTIO Nª SRª APARECIDA, S/N, 

DISTRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO BUGRES, ZONA RURAL / CAPÃO 

VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 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. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-76.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARIANO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 . 

1000177-76.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.413,10 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADAO MARIANO 

BENTO Endereço: VILA ASSENTAMENTO JOAO E MARIA, S/N, CURUPIRA, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 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: 1000258-25.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO CAIQUE MARIANA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 . 

1000258-25.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.364,15 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: PABLO CAIQUE MARIANA DE JESUS DA SILVA 

Endereço: Rua Buriti, 12, Qda 08, Jardim das Palmeiras, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR - 14 

andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 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: 1000898-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO SIMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000898-62.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ESPEDITO SIMAO DE SOUZA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, SÍTIO SANTO ANTONIO, S/N, DISTRITO DE CURRUPIRA / 
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BARRA DO BUGRES, CENTRO / CAPÃO VERDE, BARRA DO BUGRES - MT 

- CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 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: 1000896-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000896-92.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: SANTINA LINA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO BUGRES, CENTRO 

/ CAPÃO VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 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: 1000895-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000895-10.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GUILHERME LOPES Endereço: ESTRADA EMA, S/N, 

DISTRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO BUGRES, ZONA RURAL / CAPÃO 

VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 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 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-45.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDESIO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000925-45.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE EDESIO ANTUNES Endereço: ESTRADA P.A., 

NOVA ESPERANÇA, LOTE 51, DISITRITO DE CURRUPIRA BARRA DO 

BUGRES, ZONA RURAL / ÁGUA SANTA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 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: 1000169-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO TADEU CAPATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000169-36.2018.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

NESIO TADEU CAPATTO Endereço: Avenida Dep. Emanuel Pinheiro, 634, 

São Raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Avenida São Benedito s/n, centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 28 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-92.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BATISTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000605-92.2018.8.11.0008. REQUERENTE: REGINA BATISTA SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

inicial não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, sendo de se 

destacar a correta comprovação do endereço do autor e os documentos 

ilegíveis. Ao ajuizar a inicial, o advogado deverá observar os termos da 
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ordem de serviços que abaixo se colaciona, cujo teor se encontra afixado 

no Átrio do Juizado desta Comarca e que se encontra em vigor desde o 

ano de 2017: “ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS ETC. Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da Constituição 

Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”; Considerando que o Juizado Especial é 

norteado pelos princípios da informalidade, celeridade e de economia 

processual; Considerando que o processo no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, conforme dados do Justiça 

em Números/CNJ/2016; Considerando que a sistemática atual de tramite do 

processo no Juizado Especial não permite que seja realizada pelo(a) 

Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado 

extinção do processo, sem resolução do mérito, somente depois de todo o 

procedimento; Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais 

realmente atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado 

Especial, evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, 

atentando-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001214-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

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: 

1001214-12.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: JOAO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença intentada por BANCO SANTANDER 

em face de JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS. Assim, INTIMEM-SE 

a parte executada JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, na pessoa de 

seu advogado, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento 

do débito no valor de R$ 544,11 (Id.27570971), devendo ser corrigidos até 

a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido 

o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista ao 

exequente para que se manifeste requerendo o que de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Sílvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-15.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE FURTADO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000388-15.2019.8.11.0008. REQUERENTE: ELOIDE FURTADO SOUZA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Vistos. 

Intime-se a parte autora manifestar requerendo o que de direito para o 

regular andamento do processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-09.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FELIZARDO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000434-09.2016.8.11.0008. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: SANDRA FELIZARDO NOGUEIRA Vistos. Intime-se o 

exequente BANCO BRADESCO para indicar bens passiveis de penhora do 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, conforme 

§ 4º do at. 53 da Lei 9099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-95.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 . 

1000318-95.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.322,27 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCOS DOS 

SANTOS MENDES Endereço: RUA DAS ESTRELAS, 37, MARACANA, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 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. , 28 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: 1000909-91.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000909-91.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE SOUZA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO BUGRES, CENTRO 

/ CAPÃO VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, 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. , 28 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: 1000328-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000328-76.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 28.960,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO Endereço: ESTRADA 
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RURAL, S/N, LOTEAMENTO RENE BARBOUR, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIME-SE o advogado para que, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou 

assinada a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento 

público, com poderes especiais para proceder levantamento de valores. , 

30 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: 1000823-86.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JENAINA GOUVEIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000823-86.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JENAINA GOUVEIA RIBEIRO Endereço: RUA BELEZARIO DE 

ALMEIDA, S/N, INDEFINIDO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. intimar o advogado para indicar o endereço completo e 

atualizado do reclamante. 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. , 30 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1000018-70.2018.8.11.0008. REQUERENTE: CARMELITA DE SOUZA REIS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., BANCO BRADESCO Vistos. 

Considerando o pagamento espontâneo pela requerida, expeça-se 

ALVARÁ para levantamento dos valores em favor da autora, referente 

aos valores depositados o Id. 27789219. No mais, intimem-se as partes, 

autora e requerida para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

os valores depositados referente ao comprovante juntado no Id 29347085. 

Oportunamente concluso. 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: 1000856-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN DE ALMEIDA FRASSON (REQUERENTE)

PEDRO ANTONIO FRASSON NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000856-13.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: SUELLEN DE ALMEIDA FRASSON Endereço: 

Avenida Pedro Pedrossian, 223, S, Ouro Verde, NOVA OLÍMPIA - MT - 

CEP: 78370-000 Nome: PEDRO ANTONIO FRASSON NETO Endereço: 

Avenida Pedro Pedrossian, 223, S, Ouro Verde, NOVA OLÍMPIA - MT - 

CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 Andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

Senhor(a): SUELLEN DE ALMEIDA FRASSON e outros A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 21/01/2019 Hora: 15:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 5 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (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: 1000977-41.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000977-41.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA GOIÁS, 951, SÃO 

RAIMUNDO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000738-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR VIEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 

1000738-37.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.135,90 POLO ATIVO: 

Nome: ALDAIR VIEIRA DE SOUSA Endereço: Rio Grande do Sul, 495, 

Jardim Elite II, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cobrança indevida de 

ligações, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 61 de 443



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. , 30 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: 1001139-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001139-70.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 6.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JULIANE MARIA PEREIRA DA COSTA Endereço: Rua Arenapolis, 

27, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000766-05.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000766-05.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 6.301,68 POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

Frederico Josete, S/N, centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua Barão de 

Melgaço, 3735, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-000 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->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. , 30 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 
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Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500357-91.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0500357-91.2015.8.11.0008 Valor da causa: R$ 2.472,95 POLO ATIVO: 

Nome: EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP Endereço: Av. Hitle 

Sansão, s/n°, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TANIA MARIA DA SILVA Endereço: Av. Marechol 

Rondon, Casa, atraz da oficina do polaco, Industrial, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->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. , 30 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: 1000360-81.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000360-81.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOSIANE MARIA DA SILVA Endereço: RUA SILVIO MONTERO, 338, 

NOVA ESPERANCA, 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 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000323-20.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA FEITOSA LOPES (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))

 

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. 

1000323-20.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.137,54 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DA GUIA FEITOSA LOPES Endereço: Rua Paulo Guarnieri, 

46, Jardim Vitória, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 

851, - LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01321-001 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. INTIMAR DO RECURSO APRESENTADO PELA 

REQUERIDA E PARA APRESENTAR AS CONTRARAZÕES DO RECURSO 

APRESENTADO NOS AUTOS. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso 
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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. , 30 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: 1000149-11.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA 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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000149-11.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.122,80 POLO ATIVO: 

Nome: CELINA DA SILVA Endereço: RUA PLANALTO, S/N, 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 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-88.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TACIO ALVES 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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000215-88.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.165,39 POLO ATIVO: 

Nome: TACIO ALVES DA CONCEICAO Endereço: RUA DOS GIRASSOIS, 

905, 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 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000155-18.2019.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

ADANILA JHENIFER DE FARIAS XAVIER (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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000155-18.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.305,37 POLO ATIVO: 

Nome: ADANILA JHENIFER DE FARIAS XAVIER Endereço: RUA PAU 

BRASIL, S/N, JARDIM 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 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000141-97.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE FATIMA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

TO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 08 de julho de 2020 , às 

13:00 horas (MT). Barra do Bugres/MT, 30 de março de 2020 Maria Ap. 

Ramos Santana Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-32.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA 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))

 

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. 

1000167-32.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.142,06 POLO ATIVO: 

Nome: CACILDA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA NAÇOES, S/N, 

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 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1001198-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001198-58.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOSE COSTA GRANGEIRO Endereço: RUA IMPERIAL, 476, 
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PRONAV, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000138-79.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000138-79.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.101,79 POLO ATIVO: 

Nome: CICERO SOARES DA SILVA Endereço: RUA PAULO GUARNIERI, 46, 

JD VITORIA, 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 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000042-30.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 08 de julho de 2020 , às 

13:20 horas (MT). Barra do Bugres/MT, 30 de março de 2020 Maria Ap. 

Ramos Santana Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-78.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS DE PINHO E SOUZA (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 

PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ___ DIAS JUÍZO 

DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES JUÍZO DEPRECADO: PROCESSO n. 1000690-78.2018.8.11.0008 

Valor da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SANDRO LUIS DE PINHO E SOUZA Endereço: RUA DAS 

ORQUIDEAS, 45, RES RENEE BABOUR, 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 INTIMANDO: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA INDICADA da sentença 

proferida nos autos acima mencionados, vinculada à esta missiva e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas abaixo. 

advertência: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões 

e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do inventariante. 3. 

Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (Art. 627, 

do CPC). , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) SILVIO 

MENDONCA RIBEIRO FILHO 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 66 de 443



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: 1000358-14.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MAIER (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))

 

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. 

1000358-14.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.134,69 POLO ATIVO: 

Nome: ANA LUCIA MAIER Endereço: Rua Miami, 34, Jardim Paraguai, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 

2225/2226, JARDIM HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. INTIMAR PARA APRESENTAR AS CONTRA RAZOES DO 

RECURSO, NO PRAZO LEGAL. 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. , 30 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: 1000060-51.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA NATALLIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000060-51.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIGIA NATALLIA 

GOMES DOS SANTOS Endereço: RUA 30, 448 S, JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA 

MARSELHA, 183, PARQUE RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - 

CEP: 86041-140 Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, SALA 01, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, Andar 3, Sala 03, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30380-650 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de Conciliação 

para o dia 08 de julho de 2020 , às 14:00 horas 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). Barra do Bugres/MT , 30 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana Auxiliar (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: 1000342-26.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGBERTO ILARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000342-26.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: AGBERTO ILARIO DOS SANTOS Endereço: AVENIDA XAVANTES, 

1309, CASA, MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S/A Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos 

Berrini, 1376, TELEFONICA BRASIL, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000131-53.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 08 de julho 2020 , às 

__14:20 horas (MT). Barra do Bugres /MT , 30 de março de 2020 Maria Ap. 

Ramos Santana Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-72.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 08 de julho de 2020 , às 

14:40 min (MT). Barra do Bugres/MT, 30 de março de 2020 Maria Ap. 

Ramos Santana Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-45.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE COLLETO BENICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000537-45.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: LEONICE COLLETO BENICIO Endereço: AVENIDA MANAUS, 680, 

JARDIM ELITE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000191-60.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000191-60.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.104,29 POLO ATIVO: 

Nome: ALEX SANDRO LINS RODRIGUES Endereço: RUA BOA 

ESPERANÇA, 87, 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 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000157-85.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI MARIA DE OLIVEIRA (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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000157-85.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.091,58 POLO ATIVO: 

Nome: JURANDI MARIA DE OLIVEIRA Endereço: RUA SANTA CLARA, S/N, 

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 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000152-63.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-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))

 

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. 

1000152-63.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 10.113,95 POLO ATIVO: 

Nome: JAILSON JOSE DA SILVA Endereço: Rua 20, 711, S, Bairro 

Itamarati, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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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: 1000188-08.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CORDEIRO 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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000188-08.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.119,97 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA Endereço: RUA SILVA 

MONTEIRO, 338, NOVA ESPERANÇA, 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 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000235-79.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KETELLYN 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))

 

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. 

1000235-79.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.108,13 POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA KETELLYN DOS SANTOS Endereço: AV LIBERALINO 

CASSETARI, 141, JD AEROPORTO, 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 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1001022-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA RAMOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001022-79.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA FERREIRA RAMOS NUNES Endereço: RUA PALANALTO 

NUCLEO BAHITACIONAL, MORAR MELHOR, VILA PLANALTO, PORTO 

ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1001199-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001199-43.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: CLEUSA APARECIDA DE CASTRO Endereço: RUA XARAES 

ANTIGO LATICINIO, 52, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000677-79.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVER MARQUES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000677-79.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: KLEVER MARQUES SIMAO Endereço: RUA A, CASA 39, COHAB 

INHAMBIQUARA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 30 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, 
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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: 1000150-93.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES Rua João 

Custodio da Silva, 408, Maracanã (65) 3361-3282 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000150-93.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 19.207,74 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: SANDRA MARA MARQUES DE LIMA Endereço: 

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, VILA PLANALTO, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 

78398-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA 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, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 03/06/2019 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres, 9 de abril de 2019. Maria Aparecida Ramos Santana (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: 1000956-65.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LECY SANDRA QUEZO ZAEZAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 

1000956-65.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: LECY SANDRA QUEZO ZAEZAE Endereço: RUA JOAO DE 

CAMPOS BORGES, 349, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-30.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 08 de julho de 2020 , às 

15:00 horas (MT). Barra do bugres/MT, 30 de março de 2020. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Auxiliar (a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000978-26.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA GOIÁS, 951, SÃO 

RAIMUNDO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, 

CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000195-34.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000195-34.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA FERREIRA DA COSTA Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, 

RENE BARBOUR II, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1111, - DE 

1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500068-95.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON PEREIRA LAGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA OENNING OAB - MT11831/-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW MEDIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0500068-95.2014.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

JOSE WILSON PEREIRA LAGE Endereço: RUA E, JD. IMPERIAL, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: NEW MEDIA 

Endereço: AV AFONSO PENA, 423, - ATÉ 215 - LADO ÍMPAR, PRAIA DA 

COSTA, VILA VELHA - ES - CEP: 29101-455 ESPÉCIE: [Juros de Mora - 

Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Indenização por Dano 

Moral, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Juros, Antecipação 

de Tutela / Tutela Específica, Provas]->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. , 30 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: 1001202-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE SENI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1001202-95.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 POLO ATIVO: 

Nome: SONIA DE SENI SILVA Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 538, 

MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000168-17.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA 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))

 

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. 

1000168-17.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.148,74 POLO ATIVO: 

Nome: CACILDA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA NAÇOES, S/N, 

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 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 74 de 443



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: 1000734-97.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA (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)

 

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. 

1000734-97.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOAQUIM DA SILVA Endereço: AVENIDA PRIMAVERA, 870, CASA, 

MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 

1195, - DE 992/993 A 1210/1211, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04547-004 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000246-45.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON BARROS E SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000246-45.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO Endereço: ESTRADA DO 

VÃOZINHO, S/N, ZONA RURAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: EDERSON BARROS E SILVA - ME 

Endereço: RUA DA FÉ, 220, Ed. Grand Arena Residense Apt 1103, 

JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-090 ESPÉCIE: 

[Adimplemento e Extinção, Compensação, Parceria Agrícola e/ou pecuária, 

Rescisão / Resolução]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000718-80.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERIO & FREITAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))
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GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000718-80.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 11.775,49 POLO ATIVO: 

Nome: EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN Endereço: Avenida 

Josefina Rocha de Macedo, S/N, LT 04 QD 08, são raimundo, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: SERIO & FREITAS 

LTDA - EPP Endereço: rua Euclides Geraldo de Medeiros, 60-S, Sala 01, 

Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 30 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: 1000848-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000848-70.2017.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: EDVALDO DOS SANTOS Endereço: RUA JASMIM, 599, 

ALVORECER, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AV COUTO 

MAGALHÃES, n XX,, AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. intimar para apresentar as contra razões ao 

recurso protocolado pelo autor, no prazo legal. 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. , 30 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: 1000279-35.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GOMES CHAVES BOBATO (REQUERENTE)

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (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))

 

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. 

1000279-35.2018.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

LARISSA GOMES CHAVES BOBATO Endereço: Rua H, quadra 13, lote 08, 

s/n, Residencial Rene Barbour, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 Nome: JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA Endereço: Rua H, 

quadra 13, lote 08, s/n, Residencial Rene Barbour, Centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, s/n, 

Aeroporto Santos Dumont, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-340 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 30 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 
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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: 1000584-19.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREZ JUNIOR OAB - SP366274 (ADVOGADO(A))

MANUEL FERREIRA DA PONTE OAB - SP35831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000584-19.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 8.473,73 POLO ATIVO: 

Nome: HIDRO BOMBAS RIO PRETO EIRELI Endereço: RUA 1, ESTÂNCIA 

PICA-PAU-AMARELO (ZONA RURAL), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 

CEP: 15064-185 POLO PASSIVO: Nome: BELA VISTA AGRICOLA LTDA 

Endereço: AVENIDA OLACYR FRANCISCO DE MORAES, JARDIM OURO 

VERDE, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 ESPÉCIE: [Remição]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, 

do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. , 30 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: 1000123-13.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GONCALVES SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA 

PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ___ DIAS JUÍZO 

DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES JUÍZO DEPRECADO: PROCESSO n. 1000123-13.2019.8.11.0008 

Valor da causa: R$ 13.739,27 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Substituição 

do Produto]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: RICARDO GONCALVES SARAIVA Endereço: na Rua A, 

COHAB São Raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Endereço: Av. 

Industrial Belgraf, 400, medianeira, ELDORADO DO SUL - RS - CEP: 

92990-000 INTIMANDO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

ACIMA INDICADA da sentença proferida nos autos acima mencionados, 

vinculada à esta missiva e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas abaixo. INTIMAR AINDA, PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. advertência: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. 

Arguir erros, omissões e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a 

nomeação do inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído 

no título de herdeiro (Art. 627, do CPC). , 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-26.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANDRI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WELINGTON DA SILVA 06231436152 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSUE ALVES NASCIMENTO OAB - MT20466/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA (EXECUTADO)

CAMILA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA 

PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ___ DIAS JUÍZO 

DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES JUÍZO DEPRECADO: PROCESSO n. 1000439-26.2019.8.11.0008 

Valor da causa: R$ 1.267,16 ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MARCIO SANDRI Endereço: 

av. rio branco, 800, maracana, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE WELINGTON DA SILVA 

06231436152 Endereço: av primavera, 1530, maracana, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 INTIMANDO: FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA INDICADA da sentença proferida nos autos 

acima mencionados, vinculada à esta missiva e disponível no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas abaixo. advertência: Cabe aos 

herdeiros no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões e sonegação de bens. 

2. Reclamar contra a nomeação do inventariante. 3. Contestar a qualidade 

de quem foi incluído no título de herdeiro (Art. 627, do CPC). , 30 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-97.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE FATIMA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000141-97.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 41.600,00 ESPÉCIE: 

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALCILENE FATIMA CUSTODIO Endereço: RUA SÃO PAULO, 711, 

CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, ANDAR 16, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 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.BEM COMO SUA 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2020, ÁS 13:00 HORAS NO 

JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 BAIRRO : 

MARACANÃ BARRA DO BUGRES/MT LIMINAR: Ante o exposto, com aparo 

no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e DETERMINO que a parte requerida suspenda os descontos 

em folha realizados no salário da autora, bem como se abstenha de 

realizar cobranças por telefone ou envio de fatura, devendo a 

determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e 

danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias, contados 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). 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). Barra do Bugres/MT , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Maria Ap. Ramos Santana Auxiliar (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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-30.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000042-30.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.100,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JOSE LEANDRO DA SILVA NETO Endereço: 

Chácara Quebra Cadeira, S/N, Zona Rural, Rodovia MT 343, DENISE - MT - 
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CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA 

Endereço: Av. Brasil, 336, Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, 

e, após, 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. BEM COMO SUA INTIMAÇÃO PARA COMPARECER 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO 

DE 2020 ÁS 13:20 MIN, NO JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO DA 

SILVA Nº 408 BAIRRO: MARACANÃ BARRA DO BUGRES/MT LIMINAR: 

Ante o exposto, com aparo no art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte 

requerida suspenda os descontos em folha realizados no salário da parte 

autora, referente a Encargo de Limite de Crédito e Tarifa Bancária Cesta B. 

Expresso, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária 

que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder 

por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados 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). 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). Barra do Bugres/MT , 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana Auxiliar (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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-51.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA NATALLIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000060-51.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIGIA NATALLIA 

GOMES DOS SANTOS Endereço: RUA 30, 448 S, JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA 

MARSELHA, 183, PARQUE RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - 

CEP: 86041-140 Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, SALA 01, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, Andar 3, Sala 03, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30380-650 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR, e, após, 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. BEM COMO SUA INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

08 DE JULHO DE 2020, ÁS 14:00 HORAS NO JUIZADO ESPECIAL RUA 

JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 BAIRRO: MARACANÁ BARRA DO 

BUGRES/MT LIMINAR: Ante o exposto, com amparo no art. 300 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e 

DETERMINO que a parte requerida suspenda as restrições lançadas em 

nome da parte autora, referente aos débitos discutidos nestes autos, bem 

como que as requeridas se abstenham de realizar cobranças por telefone 

ou e-mail, referente aos débitos, devendo as determinações serem 

cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados 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). 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). , 30 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-51.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA NATALLIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000060-51.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIGIA NATALLIA 

GOMES DOS SANTOS Endereço: RUA 30, 448 S, JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA 

MARSELHA, 183, PARQUE RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - 

CEP: 86041-140 Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, SALA 01, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, Andar 3, Sala 03, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30380-650 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR, e, após, 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.BEM COMO SUA INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

08 DE JULHO DE 2020 ÁS 14: 00 HORAS, NO JUIZADO ESPECIAL RUA 

JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 BAIRRO MARACANÃ BARRA DO 

BUGRES/MT LIMINAR: Ante o exposto, com amparo no art. 300 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e 

DETERMINO que a parte requerida suspenda as restrições lançadas em 

nome da parte autora, referente aos débitos discutidos nestes autos, bem 

como que as requeridas se abstenham de realizar cobranças por telefone 

ou e-mail, referente aos débitos, devendo as determinações serem 

cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados 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). 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). Barra do 

Bugres/MT , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-51.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA NATALLIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000060-51.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIGIA NATALLIA 

GOMES DOS SANTOS Endereço: RUA 30, 448 S, JARDIM DAS 

OLIVEIRAS, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA 

MARSELHA, 183, PARQUE RESIDENCIAL JOÃO PIZA, LONDRINA - PR - 

CEP: 86041-140 Nome: UNIC EDUCACIONAL LTDA Endereço: UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, 3100, SALA 01, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE 

ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, Andar 3, Sala 03, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30380-650 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA LIMINAR, e, após, 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. BEM COMO SUA INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO DE 

2020, ÁS 14:00 HORAS NO JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO DA 

SILVA Nº 408 BAIRRO: MARACANÃ BARRA DO BUGRES/MT LIMINAR: 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte 

requerida suspenda as restrições lançadas em nome da parte autora, 

referente aos débitos discutidos nestes autos, bem como que as 

requeridas se abstenham de realizar cobranças por telefone ou e-mail, 

referente aos débitos, devendo as determinações serem cumpridas no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados 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). 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). , 30 de março 
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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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-53.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES RUA 

JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 BAIRRO MARACANÃ TEL (65) 

3361-3282 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000131-53.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.135,52 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA Endereço: Rua Buriti, SN, qd. 06, lote 

02, Alvorecer, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 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. BEM COMO A SUA 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 

08 DE JULHO DE 2020, ÁS 14:20 MIN NO JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 BAIRRO: MARACANÃ BARRA DO BUGRES 

/MT LIMINAR: Ante o exposto, com amparo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO 

que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como se abstenha de realizar cobranças via 

telefone, e-mails e mensagens, referente ao débito discutido nestes autos, 

devendo as determinações serem cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados 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). 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). Barra do Bugres/MT , 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-72.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES TEL (65) 

3361-3282 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000714-72.2019.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 30.195,78 ESPÉCIE: [Assinatura Básica Mensal]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE VALDEIR DA 

SILVA Endereço: RUA E, N. 34-S, Quadra 06, Lote 06, BAIRRO RINO, 

NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 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 O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 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. BEM COMO A SUA 

INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2020, ÁS 14:40 MIN, NO 

JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 BAIRRO: 

MARACANÃ BARRA DO BUGRES/MT LIMINAR: Ante o exposto, com aparo 

no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e DETERMINO que a parte requerida suspenda as cobranças 

distintas do plano telefônico contratado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à 
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consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para 

que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 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). Barra do Bugres/MT , 30 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. Ramos Santana Auxiliar (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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-30.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (REQUERIDO)

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000139-30.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA 

OLIMPIA LTDA - ME Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, lotes 

03 a 06, POSTO 3, Bairro Centro, 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 Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, - DE 

1027 A 1501 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01452-002 Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: 

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA 

CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 

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. BEM COMO SUA INTIMAÇAÕ PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2020 , ÁS 15:00 

HORAS NO JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 

BAIRRO MARACANÃ BARRA DO BUGRES/ MT LIMINAR: Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte requerida SUSPENDA 

o título protestado em nome da autora, bem como que as requeridas se 

abstenham de realizar novos protestos ou negativações, referente aos 

débitos discutidos nestes autos, devendo as determinações serem 

cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados 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). 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). , 30 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000139-30.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA 

OLIMPIA LTDA - ME Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, lotes 

03 a 06, POSTO 3, Bairro Centro, 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 Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, - DE 

1027 A 1501 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01452-002 Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: 

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA 

CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 

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. BEM COMO A SUA INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2020 ÁS 15:00 

HORAS ,NO JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 

BAIRRO: MARACANÃ BARRA DO BUGRES/MT LIMINAR: Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte requerida SUSPENDA 

o título protestado em nome da autora, bem como que as requeridas se 

abstenham de realizar novos protestos ou negativações, referente aos 

débitos discutidos nestes autos, devendo as determinações serem 

cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados 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). 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). Barra do 

Bugres/MT , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana auxiliar (a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000139-30.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA 

OLIMPIA LTDA - ME Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, lotes 

03 a 06, POSTO 3, Bairro Centro, 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 Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, - DE 

1027 A 1501 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01452-002 Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: 

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA 

CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 

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. BEM COMO A SUA INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2020, ÁS 15: 00 

HORAS , NO JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA Nº 408 

BAIRRO: MARACANÃ BARRA DO BUGRES/MT LIMINAR: Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte requerida SUSPENDA 

o título protestado em nome da autora, bem como que as requeridas se 

abstenham de realizar novos protestos ou negativações, referente aos 

débitos discutidos nestes autos, devendo as determinações serem 

cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados 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). 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). Barra do 

Bugres/MT , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 

Ramos Santana auxiliar (a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000139-30.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA 

OLIMPIA LTDA - ME Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, lotes 

03 a 06, POSTO 3, Bairro Centro, 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 Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355, - DE 

1027 A 1501 - LADO ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01452-002 Nome: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1765, Andar 1 Conj 12- DE 1047 A 1865 - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 Nome: 

TRUSTHUB SOLUCOES DIGITAIS LTDA. Endereço: ALAMEDA 

CLEVELAND, 509, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01218-000 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, 

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.BEM COMO A SUA INTIMAÇÃO PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08 DE JULHO DE 

2020, ÁS 15:00 HORAS , NO JUIZADO ESPECIAL RUA JOÃO CUSTÓDIO 

DA SILVA Nº 408 BAIRRO: MARACANÃ BARRA DO BUGRES/MT LIMINAR: 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte 

requerida SUSPENDA o título protestado em nome da autora, bem como 

que as requeridas se abstenham de realizar novos protestos ou 

negativações, referente aos débitos discutidos nestes autos, devendo as 

determinações serem cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é de 15 (quinze) dias, contados 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). 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). , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-02.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TRABALHO EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES OAB - MT15497/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 

1000018-02.2020.8.11.0008. REQUERENTE: INSTITUTO MATOGROSSENSE 

DE TRABALHO EDUCACAO E CULTURA REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de ação de obrigação de 

fazer c/c anulatória de débitos e pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

IMATEC - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TRABALHO, EDUCAÇÃO E 

CULTURA, pessoa jurídica representada pela sua Presidente Sra. Maria 

Rosa Zangeski, em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN – e FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados. Pretende a 

parte autora a suspensão, em sede de antecipação de titela, da cobrança 
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de toda e qualquer dívida gerada em razão da propriedade do veículo Tipo- 

Automóvel, modelo VW/FUSCA, Fabricação/Modelo - ano 1983/ 1983, 

placa JYD4960, RENAVAN 00125518633, Cor – Branca, que exista junto 

ao DETRAN e à SEFAZ, justamente por ter vendido o bem para um velho 

ferro. Assim como requer que os Requeridos se abstenham de gerar 

novos tributos e exclua os já gerados, abstendo-se, inclusive de inserir o 

nome da Requerente em Dívida Ativa e a baixa pelo DETRAN/MT na 

documentação do veículo. 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. 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. In casu, 

ressalte-se que de acordo com o art. 4, da Lei 8.115/85, a perda do 

domínio útil ou da posse do veículo dispensa o pagamento de IPVA, in 

verbis: Art. 4º São isentos do imposto: (…) § 4.º - Será dispensado o 

pagamento do imposto se ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, 

sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua 

posse. § 5.º - A dispensa de que trata o parágrafo anterior será 

concedida pela Fiscalização de Tributos Estaduais, segundo instruções 

baixadas pela Receita Estadual. (Expressão "Receita Estadual" com 

redação dada pelo Decreto nº 48.882, de 23.02.2012, DOE RS de 

24.02.2012). Entretanto, deve ser observado que, em se tratando de IPVA, 

dúvida não há de que o fato gerador do imposto é a propriedade do 

veículo automotor, respondendo passivamente o proprietário do bem, 

segundo preceitua a Lei Estadual nº 8.115/85, em seus arts. 2º e 5º: Art. 

2º O imposto, devido anualmente ao Estado, tem como fato gerador a 

propriedade de veículo automotor. Art. 5º São contribuintes do imposto os 

proprietários de veículos automotores sujeitos a registro e ou 

licenciamento em órgão federal, estadual ou municipal, neste Estado. 

Diante disto, a responsabilidade pelo crédito tributário oriundo de IPVA é 

do proprietário do bem, podendo o credor, em caso de inadimplemento, 

promover a respectiva cobrança judicial. Assim, em que pese o veículo ter 

sido alienado a um ferro velho, não restou comprovada a comunicação da 

transferência da propriedade, inclusive para dar publicidade a terceiros, 

tampouco a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao 

crédito. Essa é a análise inicial que se faz dos fatos trazidos nos autos e 

que serão reapreciados em momento posterior, notadamente quando da 

prolação da sentença, ocasião em que poderá haver mudança do 

entendimento. Entretanto, neste momento a tutela de urgência deve ser 

indeferida. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, o que 

poderá ser revisto, sobrevindo nova documentação. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do NCPC, 

salientando que o caso não comporta autocomposição. CITEM-SE as 

requeridas para apresentarem contestação, no prazo legal, sob as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Havendo nas 

contestações quaisquer das matérias elencadas no artigo 350 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para deliberações. INDEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, pois, ausente nos autos documentos capazes de 

demonstrar a impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com os encargos 

processuais (Súmula 481 do STJ). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 28 de março de 2020. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000062-21.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELLA ARANTES ARIMURA OAB - SP361873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000062-21.2020.8.11.0008. REQUERENTE: ERICA ALVES SEVERO 

REQUERIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais, proposta 

por ÉRICA ALVES SEVERO em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA 

– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, em que pretende a autora a cobertura obrigatória 

de procedimentos cirúrgicos reparatórios pós-bariátrica pela empresa 

requerida. Em síntese, sustenta a requerente que é segurada no plano de 

saúde oferecido pela requerida, Plano Empresarial - matricula nº 0 531 

6535115083096, sem carência a cumprir, e que no dia 29/08/2018 foi 

submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em 

razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu 

sobre peso. Em decorrência da bem-sucedida cirurgia bariátrica realizada, 

emagreceu mais de 40 kg, perdendo uma notável quantidade de massa 

corporal, e a grande quantidade de sobra de pele afetou diversas partes 

de seu corpo, acarretando desconforto, constrangimento e abalo 

psicológico. Com tais considerações, requer a concessão da medida 

antecipatória para determinar que a operadora de plano de saúde autorize 

e custeie os procedimentos de lipoaspiração de parede anterior do 

abdome, dermalipectomia abdominal e mamoplastia com prótese. Ao final, 

pleiteia a concessão das benesses da gratuidade da justiça; inversão do 

ônus da prova; tramitação do feito em segredo de justiça, julgando-se 

procedente todos os pedidos postos na inicial, ratificando a tutela, 

porventura, deferida, com a consequente condenação da requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 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. 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, o pedido de 

tutela antecipada não comporta deferimento. Não há dúvidas de que a 

autora foi submetida à cirurgia bariátrica, em razão de sua obesidade 

mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso, o que resultou 

em um intenso processo de emagrecimento, que culminou na necessidade 

de realização dos procedimentos de "lipoaspiração de parede anterior do 

abdome, dermolipectomia abdominal, correção de diástase dos 

retos-abdominais (parecer favorável da Unimed) e mamoplastia com 

prótese", conforme atestado pela médica Dra. Beatriz Formighieri – Médica 

Cirurgiã Plástica – CRM/MT 7270, no evento 29097099, o que comprova o 

fumus bonis iuris. O procedimento de "dermolipectomia", para a retirada do 

excesso de pele, após a cirurgia bariátrica, consta no rol dos 

procedimentos que têm cobertura obrigatória segundo Resolução da 

Agência Nacional de Saúde - ANS, e havendo expressa indicação médica, 

revela-se indevida a negativa de cobertura de custeio do referido 

tratamento à Autora. Por outro lado, em que pese o parecer da psicóloga 

Regina Célia Guerrero Mori Ordonha, nos termos no laudo juntado no ID 

29097100 “poderá agravar os episódios de isolamento social, vergonha 

em demasia, insegurança, baixa autoestima, perturbação da imagem 

corporal, levando-a a danos psicológicos maiores, como transtorno 

depressivo”, entendo que não se trata de urgência ou emergência, 

requisitos indispensáveis para o deferimento em casos de judicialização 

da saúde. Portanto, sem desconhecer que as peculiaridade do caso 
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causam desconforto à paciente, não se vislumbra perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, pois a recomendação médica nada 

refere acerca da necessidade de imediata realização do procedimento 

proposto sob pena de risco à vida ou saúde, mas sim de probabilidade, de 

forma genérica, de dano psicológico, fato que remete à instauração do 

contraditório. Com tais considerações, por entender não estar presente o 

perigo da demora, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

Tratando-se de relação 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, 

concedendo, inclusive, prazo legal para a impugnação a contestação. 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). Na sequência, CONCLUSOS para deliberações. INTIMEM-SE 

CUMPRA-SE, expeça-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: 1000143-67.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIA HOFFMEISTER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000143-67.2020.8.11.0008. AUTOR: BASILIA HOFFMEISTER REU: 

ESTADO DO MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Trata-se de ação declaratória 

negativa de propriedade de veículo c/c inexistência de relação 

jurídico-tributária c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

ajuizada por BASILIA HOFFMEISTER em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora 

que, em 2006, vendeu o veículo VW/Saveiro, cor vermelha, ano de 

fab/mod 1999/2000, Placa ASN 2900, Renavam 727821342, a pessoa de 

Nilson, o qual, no entanto, deixou de transferi-lo naquela oportunidade, 

bem como alienou o bem a outra pessoa desconhecida da autora e, em 

razão disso, foi surpreendida pelo lançamento de débitos de IPVA em seu 

nome, bem como demais encargos decorrentes da propriedade do veículo. 

Desta forma, pleiteia o reconhecimento da inegexibilidade das cobranças 

relativas ao veículo que lhe são imputadas desde o ano de 2006; a 

exclusão do seu nome pelo DETRAN como proprietária do veículo; se 

abstenha de lançar no prontuário de condutora da autora os pontos 

referentes a eventuais infrações que, porventura, forem lavradas e, da 

mesma forma, requer sejam os requeridos compelidos a realizarem a 

devida transferência. Vieram os autos conclusos. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. RECEBO a petição inicial porque preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC. DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita postulada, pois 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. No que tange ao pedido de tutela de urgência, se vê que 

enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (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”. Pois bem. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, 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). 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, embora se 

verifique que os vários débitos que recaem sobre o registro do veículo 

datam desde 04/02/2013 a 17/03/2020, enquanto que a entrega do bem ao 

novo proprietário ocorreu ainda no ano de 2006, é também inequívoco que 

a autora não promoveu, no prazo de trinta dias previsto pelo artigo 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro e artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 

13.296/08, a comunicação de venda do bem. Ressalte-se, ainda, que 

acordos celebrados entre particulares não têm o condão de afastar a 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, a teor do disposto no artigo 

123 do Código Tributário Nacional. Veja que, mesmo sendo inegável o 

periculum in mora, na medida em que a parte autora vem sofrendo 

prejuízos com o protesto em seu desfavor, o pedido pleiteado na inicial, 

qual seja abster de lançar no prontuário de condutora da autora os pontos 

referentes a eventuais infrações, assim como cobrar o Licenciamento 

Obrigatório e o Seguro Obrigatório da Autora referente ao veículo 

VW/Saveiro, cor vermelha, ano de fab/mod 1999/2000, Placa ASN 2900, 

Renavam 727821342, desde o ano de 2006, não merece prosperar, 

justamente porque a parte autora responde de forma solidária pelos 

mesmos até a efetiva comunicação de venda ao órgão competente. 

Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECEDENTE. IPVA. PROTESTO DE CDA. Alegação de ilegitimidade 

passiva, em razão da venda do veículo. Responsabilidade solidária do 

antigo proprietário até a data de comunicação da venda ao órgão de 

trânsito (artigos 3º e 6º, II, da Lei nº 13.296/08). Fato gerador do tributo em 

1º de janeiro de cada ano. Cobrança relativa ao ano de 2012, venda em 

03.10.2012 e comunicação da transferência em 18.01.2013. Ausência dos 

requisitos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Manutenção 

da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AI: 22036931820168260000 SP 2203693-18.2016.8.26.0000, 

Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 09/11/2016, 12ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2016). Assim, nesta fase de 

cognição sumária própria das tutelas de urgência, impossível constatar-se 

a presença de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito 

alegado pela parte requerente, razão pela qual sorte outra não resta ao 

pedido senão seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. No mais, DISPENSO a 

realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, II, do 

NCPC. CITEM-SE os Requeridos, na pessoa de seus representantes 

legais, consignando o prazo legal para oferecerem respostas (art. 183, do 

CPC), ainda, com as advertências de que não contestada à ação, será 

considerados revel e presumindo-se-ão como verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Havendo alegação 

por parte dos réus 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. CUMPRA-SE, expeça-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: 1000157-51.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000157-51.2020.8.11.0008. REQUERENTE: CLAUDECIR FERREIRA 

TORRES REQUERIDO: JOSE CICERO DOS SANTOS, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

-DETRAN Vistos. Trata-se de ação declaratória negativa de propriedade 

de veículo c/c inexistência de relação jurídico-tributária c/c obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por CLAUDECIR FERREIRA 

TORRES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN e JOSE CÍCERO 

DOS SANTOS, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que, em 

2015, vendeu o veículo Caminhão, Placa JZR 2663, Renavam 

00128123940, Chassi 34500712590008, ao requerido José Cícero dos 

Santos, o qual, no entanto, deixou de transferi-lo naquela oportunidade, e, 

em razão disso, foi surpreendido pelo lançamento de débitos de IPVA em 

seu nome, bem como demais encargos decorrentes da propriedade do 

veículo. Desta forma, pleiteia o reconhecimento da inegexibilidade das 

cobranças relativas ao veículo que lhe são imputadas desde o ano de 

2015; a exclusão do seu nome pelo DETRAN como proprietário do veículo; 

se abstenha de lançar no prontuário de condutor do autor os pontos 

referentes a eventuais infrações que, porventura, forem lavradas e, da 

mesma forma, requer sejam os requeridos compelidos a realizarem a 

devida transferência. Vieram os autos conclusos. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. RECEBO a petição inicial porque preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC. DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita postulada, pois 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. No que tange ao pedido de tutela de urgência, se vê que 

enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (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”. Pois bem. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, 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). 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, embora se 

verifique que os vários débitos que recaem sobre o registro do veículo 

datam desde o ano de 2016 a 2019, enquanto que a entrega do bem ao 

novo proprietário ocorreu ainda no ano de 2015, é também inequívoco que 

a parte autora não promoveu, no prazo de trinta dias previsto pelo artigo 

134 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 

13.296/08, a comunicação de venda do bem. Ressalte-se, ainda, que 

acordos celebrados entre particulares não têm o condão de afastar a 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, a teor do disposto no artigo 

123 do Código Tributário Nacional. Veja que, mesmo sendo inegável o 

periculum in mora, na medida em que a parte autora vem sofrendo 

prejuízos com o protesto em seu desfavor, o pedido pleiteado na inicial, 

qual seja abster de lançar no prontuário de condutor do autor os pontos 

referentes a eventuais infrações, assim como cobrar o Licenciamento 

Obrigatório e o Seguro Obrigatório da Autora referente ao veículo 

Caminhão, Placa JZR 2663, Renavam 00128123940, Chassi 

34500712590008, desde o ano de 2015, não merece prosperar, 

justamente porque a parte autora responde de forma solidária pelos 

mesmos até a efetiva comunicação de venda ao órgão competente. 

Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECEDENTE. IPVA. PROTESTO DE CDA. Alegação de ilegitimidade 

passiva, em razão da venda do veículo. Responsabilidade solidária do 

antigo proprietário até a data de comunicação da venda ao órgão de 

trânsito (artigos 3º e 6º, II, da Lei nº 13.296/08). Fato gerador do tributo em 

1º de janeiro de cada ano. Cobrança relativa ao ano de 2012, venda em 

03.10.2012 e comunicação da transferência em 18.01.2013. Ausência dos 

requisitos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC). Manutenção 

da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AI: 22036931820168260000 SP 2203693-18.2016.8.26.0000, 

Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 09/11/2016, 12ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2016). Assim, nesta fase de 

cognição sumária própria das tutelas de urgência, impossível constatar-se 

a presença de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito 

alegado pela parte requerente, razão pela qual sorte outra não resta ao 

pedido senão seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada nos autos. No mais, DISPENSO a 

realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, II, do 

NCPC. CITEM-SE os Requeridos, na pessoa de seus representantes 

legais, consignando o prazo legal para oferecerem respostas (art. 183, do 

CPC), ainda, com as advertências de que não contestada à ação, será 

considerados revel e presumindo-se-ão como verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Havendo alegação 

por parte dos réus 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. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-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: 1000734-63.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PAES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZINEI DE ARRUDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedidos de tutela 

antecipada e danos morais, ajuizada por ELAINE PAES DE LIMA em face 

do EZINEI ARRUDA, ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, todos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que, em 21/02/2017, vendeu 

o veículo HONDA/BIZ 125 ES – PLACA: KAN6085 – RENAVAM: 

00904398900 – CHASSI: 9C2JA04207R009833 – ANO: 2006/2007 – COR: 

AZUL – COMBUSTIVEL: GASOLINA – CATEGORIA: PARTICULAR, ao 

requerido Ezinei Arruda, o qual, no entanto, deixou de transferi-lo naquela 

oportunidade, e, em razão disso, foi surpreendida pelo lançamento de 

débitos de IPVA em seu nome, bem como demais encargos decorrentes 

da propriedade do veículo. Desta forma, pleiteia o reconhecimento da 

inegexibilidade das cobranças relativas ao veículo que lhe são imputadas 

desde o ano de 2017; a exclusão do seu nome pelo DETRAN como 

proprietária do veículo; se abstenha de lançar no prontuário de condutora 

da autora os pontos referentes a eventuais infrações que, porventura, 

forem lavradas e, da mesma forma, requer sejam os requeridos 

compelidos a realizarem a devida transferência. Vieram os autos 

conclusos. É, em síntese, o necessário. DECIDO. RECEBO a petição inicial 

porque preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC. DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita postulada, pois 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. No que tange ao pedido de tutela 

de urgência, se vê que enquanto modalidade de tutela provisória, 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (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”. Pois bem. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, 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). 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, embora se 

verifique que os vários débitos que recaem sobre o registro do veículo 
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datam desde 12/02/2017a 31/05/2019, enquanto que a entrega do bem ao 

novo proprietário ocorreu ainda no ano de 2017, é também inequívoco que 

a parte autora não promoveu, no prazo de trinta dias previsto pelo artigo 

134 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 

13.296/08, a comunicação de venda do bem. Ressalte-se, ainda, que 

acordos celebrados entre particulares não têm o condão de afastar a 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, a teor do disposto no artigo 

123 do Código Tributário Nacional. Veja que, mesmo sendo inegável o 

periculum in mora, na medida em que a parte autora vem sofrendo 

prejuízos com o protesto em seu desfavor, o pedido pleiteado na inicial, 

qual seja abster de lançar no prontuário de condutora da autora os pontos 

referentes a eventuais infrações, assim como cobrar o Licenciamento 

Obrigatório e o Seguro Obrigatório da Autora referente ao veículo 

HONDA/BIZ 125 ES – PLACA: KAN6085 – RENAVAM: 00904398900 – 

CHASSI: 9C2JA04207R009833 – ANO: 2006/2007 – COR: AZUL – 

COMBUSTIVEL: GASOLINA – CATEGORIA: PARTICULAR, desde o ano de 

2017, não merece prosperar, justamente porque a parte autora responde 

de forma solidária pelos mesmos até a efetiva comunicação de venda ao 

órgão competente. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECEDENTE. IPVA. PROTESTO DE CDA. Alegação de 

ilegitimidade passiva, em razão da venda do veículo. Responsabilidade 

solidária do antigo proprietário até a data de comunicação da venda ao 

órgão de trânsito (artigos 3º e 6º, II, da Lei nº 13.296/08). Fato gerador do 

tributo em 1º de janeiro de cada ano. Cobrança relativa ao ano de 2012, 

venda em 03.10.2012 e comunicação da transferência em 18.01.2013. 

Ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência (art. 300 do CPC). 

Manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso não 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 2 0 3 6 9 3 1 8 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2203693-18.2016.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de 

Julgamento: 09/11/2016, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 11/11/2016). Assim, nesta fase de cognição sumária própria 

das tutelas de urgência, impossível constatar-se a presença de elementos 

aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado pela parte 

requerente, razão pela qual sorte outra não resta ao pedido senão seu 

indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada nos autos. No mais, DISPENSO a realização de 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, II, do NCPC. 

CITEM-SE os Requeridos, na pessoa de seus representantes legais, 

consignando o prazo legal para oferecerem respostas (art. 183, do CPC), 

ainda, com as advertências de que não contestada à ação, será 

considerados revel e presumindo-se-ão como verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Havendo alegação 

por parte dos réus 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. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-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: 1000819-49.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DA SILVA 06227544167 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO 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 DECISÃO Processo: 

1000819-49.2019.8.11.0008. REQUERENTE: CLOVIS JOSE DA SILVA 

06227544167 REQUERIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

VETERINARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação 

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

aforada por CLÓVIS JOSÉ DA SILVA ME, nome fantasia Mercado São 

José, em desfavor do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, sustenta a requerente que foi autuada no AI 3376/2019, 

por comercializar a ração da marca A GRANEL para cães e gatos e não 

possuir registro no CRMV-MT, razão pela qual pleiteia, em sede de tutela 

antecipada, a suspensão da cobrança da multa aplicada, no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais), bem como a determinação para que a 

requerida se abstenha de inscrever seu nome em dívida ativa ou CADIN. 

Ao final, pleiteia a concessão das benesses da gratuidade da justiça, 

inversão do ônus da prova, 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. 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 medida a 

ser dirimida nesse momento cinge-se a determinar a suspensão da 

cobrança de multa imposta a empresa autora, em razão do cometimento da 

infração de comercializar rações da marca A GRANEL para gatos e cães 

e não possuir registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Mato Grosso, bem como determinar a abstenção da inscrição 

do nome da empresa em dívida ativa ou CADIN. Em detida análise dos 

autos, reputo que a concessão da medida pleiteada deve ser parcialmente 

procedente. A priori, anote-se que a Lei nº 5.515/68, em seus arts. 5º e 

6º, dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e 

disciplina suas responsabilidades, prescrevendo as atividades 

relacionadas à profissão do médico-veterinário, dentre as quais não se 

inserem, no rol de exclusividade, a atividade de comercialização de 

produtos alimentícios em geral. Vejamos: Art 5º É da competência privativa 

do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a 

cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, 

entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares: a) 

a prática da clínica em tôdas as suas modalidades; b) a direção dos 

hospitais para animais; c) a assistência técnica e sanitária aos animais 

sob qualquer forma; d) o planejamento e a execução da defesa sanitária 

animal; e) a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, 

sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, 

desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em 

exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de 

sua origem; f) a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, 

higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de 

conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que 

se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, 

entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, cêra e demais derivados da 

indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os 

produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, 

armazenagem e comercialização; g) a peritagem sôbre animais, 

identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em 

questões judiciais; h) as perícias, os exames e as pesquisas reveladores 

de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições 

desportivas ou nas exposições pecuárias; i) o ensino, a direção, o 

contrôle e a orientação dos serviços de inseminação artificial; j) a regência 

de cadeiras ou disciplinas especìficamente médico-veterinárias, bem como 

a direção das respectivas seções e laboratórios; l) a direção e a 

fiscalização do ensino da medicina-veterinária, bem, como do ensino 

agrícola-médio, nos estabelecimentos em que a natureza dos trabalhos 

tenha por objetivo exclusivo a indústria animal; m) a organização dos 

congressos, comissões, seminários e outros tipos de reuniões destinados 

ao estudo da Medicina Veterinária, bem como a assessoria técnica do 

Ministério das Relações Exteriores, no país e no estrangeiro, no que diz 

com os problemas relativos à produção e à indústria animal. Art 6º 

Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de 

atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com: a) as 

pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a 

execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal 

e às indústrias derivadas, inclusive as de caça e pesca; b) o estudo e a 

aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais 
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transmissíveis ao homem; c) a avaliação e peritagem relativas aos animais 

para fins administrativos de crédito e de seguro; d) a padronização e a 

classificação dos produtos de origem animal; e) a responsabilidade pelas 

fórmulas e preparação de rações para animais e a sua fiscalização; f) a 

participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas 

Sociedades de Registros Genealógicos; g) os exames periciais 

tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal; h) as 

pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootecnia bem 

como à bromatologia animal em especial; i) a defesa da fauna, 

especialmente o contrôle da exploração das espécies animais silvestres, 

bem como dos seus produtos; j) os estudos e a organização de trabalhos 

sôbre economia e estatística ligados à profissão; l) a organização da 

educação rural relativa à pecuária. Da documentação apresentada nos 

autos, verifica-se que a parte autora exerce a atividade de comércio 

varejista de produtos alimentícios em geral, inclusive com a venda de 

rações da marca A GRANEL para cães e gatos, inexistindo, por outro 

lado, evidências de seja responsável pela elaboração de fórmulas e 

preparação de rações para animais, cuja competência é privativa de 

médicos veterinários. Com isso, fica nítido o requisito do fumus boni iuris, 

diante da natureza empresarial exercida pela empresa autora, até que se 

comprove o desempenho de outras atividades de competência privativa de 

médico veterinário. O periculun in mora é visível diante da possibilidade de 

inscrição do nome da autora em dívida ativa ou CADIN, em razão da 

infração constante no AI n.º 3376/2019, o que traria sérios prejuízos ao 

exercício da atividade empresarial desempenhada, principalmente no 

cenário atual desencadeado pela pandemia COVID-19. Nesse sentido, 

DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que a 

requerida se abstenha de inscrever o nome da empresa autora em dívida 

ativa até o julgamento final da lide, ou mesmo devendo ser retirado, se já 

inscrito, principalmente pelo fato de que a irreversibilidade dessa medida 

poderá ser modificada quando do julgamento do mérito (artigo 300, §3º, do 

Código de Processo Civil). INDEFIRO, por outro lado, o pedido de inversão 

do ônus da prova, eis que ausente o requisito da vulnerabilidade ou 

hipossuficiência da parte autora, conforme previstos no art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. De igual modo, INDEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita, pois, ausente nos autos documentos capazes de 

demonstrar a impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com os encargos 

processuais (Súmula 481 do STJ). AGENDE-SE data para audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, devendo 

constar a advertência de que, não comparecendo na audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar 

na citação, que a contestação poderá ser apresentada, em até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, nos termos do artigo 925 da 

CNGC/MT. Juntada a contestação, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar impugnação, se for o caso, no prazo legal. INTIME-SE a parte 

autora, para que compareça na referida audiência. Eventuais documentos 

que, porventura, ainda não foram juntados ao processo poderão ser 

juntados aos autos até, no máximo, a data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo, contudo, ser juntados preferencialmente no pedido 

inicial e na contestação. 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). Na sequência, 

CONCLUSOS para deliberações. INTIMEM-SE CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Barra do Bugres – MT, 30 de março de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000044-97.2020.8.11.0008. REQUERENTE: EVA MATILDES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais 

c/c pedido de tutela antecipada, movida por EVA MATILDES DE ALMEIDA 

em face de BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A, qualificados nos autos. Consta na inicial que a autora é pessoa idosa 

e recebe o benefício previdenciário por meio do Banco Bradesco. Relata 

que nos meses de setembro e outubro do ano de 2018 foram realizados 

descontos de valores referentes ao Contrato de Adesão de Seguro ou 

Previdência, no montante de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta 

e um centavos), o qual, sustenta a requerente, nunca haver contratado, 

assim como os mesmos só foram suspensos devido a reclamação 

realizada perante a instituição bancária, todavia, o pedido de devolução de 

tais valores não foi atendido até esta data. Assim, ingressa com a 

presente ação judicial, requerendo em sede de tutela antecipada, a 

determinação aos requeridos para que se abstenham de efetuar 

quaisquer débitos futuros na conta da autora, decorrente de suposto 

contrato de adesão de seguro, sob pena de multa diária. Ao final, pugna 

seja declarada inexistente a relação jurídica havia entre as partes, com a 

consequente devolução em dobro dos valores descontados, além de 

indenização por danos morais e materiais; inversão do ônus da prova; 

concessão das benesses da justiça gratuita; reconhecimento da 

responsabilidade solidária das empresas, e, por fim, a condenação das 

requeridas ao pagamento de honorários advocatícios. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. RECEBO a petição inicial, 

eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita, uma vez que 

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. Passo à 

análise do pedido de tutela antecipada. A Tutela de Urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, 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, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, 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). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, a parte autora postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, 

consistente em eventuais descontos futuros das parcelas referentes ao 

Contrato de Adesão de Seguro ou Previdência, que sustenta não haver 

contratado. Pois bem. Em detida análise da exordial, aduz a parte autora 

que os descontos foram realizados nos meses de setembro e outubro do 

ano de 2018, tendo cessados em razão da reclamação registrada perante 

a agência física do Banco requerido, assim como pela Central de 

Atendimento ao Consumidor, via ligação telefônica. Noutro ponto, quando 

em análise dos documentos colacionados nos autos, percebe-se que 

inexistem outros descontos após citada data, todavia, somente agora a 

parte autora solicitou que a conduta não volte a repetir, justamente por 

resultar em sérios prejuízos na percepção de sua verba alimentar. Neste 

passo, não há como materializar o requisito necessário e indispensável 

para a concessão da tutela almejada, qual seja, o periculum in mora. 

Consigne-se que não se dúvida que tais descontos possam ter ocorridos 

de forma indevida, entretanto, o fato de terem sido realizados no ano de 

2018 e não voltarem a se repetir desde então, afasta completamente o 

perigo da demora. Neste caso, torna-se salutar aguardar a 

triangularização do processo, com a oitiva da parte contrária a fim de 

melhor compreender a situação. De qualquer modo, a autora não terá 

prejuízo caso se entenda que os descontos são irregulares, tendo em 

vista que deverão ser devolvidos, assim como se a medida voltar a se 

repetir o pedido de tutela antecipada poderá ser renovado 

automaticamente nos próprios autos. Assim sendo, INDEFIRO a tutela 

antecipada pretendida. Por outro lado, levando-se em consideração as 

regras de experiência, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que DETERMINO, desde 

logo, que a parte requerida apresente, no prazo da contestação, contrato 

ou prova de que a autora efetivamente contratou/usou os serviços da 

requerida; ou que tenha anuído a contratação por terceiros. AGENDE-SE 
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data para audiência de conciliação/mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, devendo constar a advertência de que, não comparecendo na 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). 

Faça-se constar na citação, que a contestação poderá ser apresentada, 

em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 925 da CNGC/MT. Juntada a contestação, INTIME-SE a parte autora 

para apresentar impugnação, se for o caso, no prazo legal. INTIME-SE a 

parte autora, para que compareça na referida audiência. Eventuais 

documentos que, porventura, ainda não foram juntados ao processo 

poderão ser juntados aos autos até, no máximo, a data da audiência de 

instrução e julgamento, devendo, contudo, ser juntados preferencialmente 

no pedido inicial e na contestação. 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). Na 

sequência, CONCLUSOS para deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Barra do Bugres - MT, 30 de março de 2020. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000047-52.2020.8.11.0008. REQUERENTE: TAMIRES SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais com pedido tutela de urgência, movida por 

TAMIRES SOUZA DA SILVA em face da empresa de telefonia OI S.A., 

qualificados nos autos. Em síntese, consta na inicial que a autora recebeu 

uma ligação da requerida, na data de 30/09/2019, ofertando os serviços 

de telefonia móvel, estando incluso no plano serviço de internet ilimitada 

para redes sociais, internet de 25 giga, wifi grátis através de um 

aplicativo, Netflix, entre outros serviços, pelo valor de R$ 59,90 (cinquenta 

e nove e noventa centavos). Aduz a parte autora que, embora tenha 

confirmado a adesão ao plano, a requerida deveria entrar em contato 

também com seu esposo para ratificar sua adesão quanto a sua linha 

telefônica, todavia, e mesmo sem a confirmação do mesmo, a empresa 

enviou, via Correios, dois chips da operadora OI cadastrados no CPF da 

autora, assim como procedeu a portabilidade do seu número de celular e 

seu marido indevidamente para a operadora OI. Assim, ingressa com a 

presente ação judicial, requerendo a concessão da tutela antecipada, no 

sentido de determinar que a Requerida faça a transferência da linha 

telefônica de volta para a Operadora Vivo dos números (65) 9.9613-3972 

e (65) 9.9989-3938, ocasião que deverá declarar inexistente os débitos 

em aberto dessas linhas, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela 

total procedência de todos os pedidos postos na inicial, ratificando-se a 

tutela antecipada, porventura, deferida, com a devida concessão das 

benesses da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. RECEBO a petição 

inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código 

de Processo Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita, uma vez que 

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. Passo à 

análise do pedido de tutela antecipada. A Tutela de Urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, 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, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, 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). 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. In casu, numa análise de cognição sumária dos fatos 

não há como aferir prova suficiente de que o plano contratado pela autora 

foi diverso daquele realmente ofertado pela empresa ré, sobretudo porque 

se verifica que além dos dois serviços de telefone móvel, consta a 

contratação de outros serviços, como Netflix, os quais não estão sendo 

contestados pela própria autora. Além disso, as alegações postas na 

inicial devem ser submetidas ao crivo do contraditório, tendo em vista que 

os dois chips da operadora OI foram cadastrados no CPF da autora, 

todavia, não se vê nos autos a comprovação do CPF cadastrado no 

número de telefone utilizado pela marido da autora. Outrossim, 

consigne-se que, comprovando-se os fatos narrados na inicial na fase 

instrutória, pode-se configurar falha na prestação dos serviços, não 

somente por incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, mas 

tendo-se em vista, também, a regra prevista no art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, o que irá impõe ao réu o ônus de provar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

Desse modo, compete à requerida o ônus probatório quanto ao caso em 

análise, sobretudo quanto à inexistência de falha na prestação dos 

serviços ou a inexistência de cobranças de serviços não contratados pela 

parte autora. Assim, e inexistindo elementos nos autos a evidenciar a 

concessão da tutela de urgência nesta oportunidade, seja pela 

necessidade de dilação probatória, seja porque ausentes os requisitos 

fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO a medida pleiteada na 

inicial. Por outro lado, levando-se em consideração as regras de 

experiência, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que DETERMINO, desde logo, que a 

parte requerida apresente, no prazo da contestação, contrato ou prova de 

que a autora efetivamente contratou/usou os serviços da requerida; ou 

que tenha anuído a contratação por terceiros. AGENDE-SE data para 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

devendo constar a advertência de que, não comparecendo na audiência 

designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será 

proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se 

constar na citação, que a contestação poderá ser apresentada, em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, nos termos do artigo 925 da 

CNGC/MT. Juntada a contestação, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar impugnação, se for o caso, no prazo legal. INTIME-SE a parte 

autora, para que compareça na referida audiência. Eventuais documentos 

que, porventura, ainda não foram juntados ao processo poderão ser 

juntados aos autos até, no máximo, a data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo, contudo, ser juntados preferencialmente no pedido 

inicial e na contestação. 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). Na sequência, 

CONCLUSOS para deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 30 de março de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000056-14.2020.8.11.0008. AUTOR: RONIVON ALVES DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, 

movida por RONIVON ALVES DE JESUS em face da empresa TELEFONICA 

BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

aduz o autor que em fevereiro do corrente ano se dirigiu ao Banco Sicredi 

para solicitar um empréstimo bancário, ocasião que foi surpreendido com a 

notícia de que seu nome estava inscrito nos dados do SPC/SERASA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 90 de 443



tendo a parte requerida como credora, no valor de R$69,11 (sessenta e 

nove reais e onze centavos), referente ao contrato 0285214743, todavia, 

e mesmo ciente de que citado débito é indevido, procedeu ao pagamento 

da parcela na tentativa de concretizar o financiamento, entretanto, e até 

esta data a empresa não procedeu a baixa da restrição indevida. Assim, 

ingressa com a presente ação judicial, requerendo em sede de tutela de 

urgência, a determinação para que a parte requerida exclua o nome da 

parte autora do cadastrado de inadimplentes. Ao final, pugna pela total 

procedência de todos os pedidos postos na inicial, ratificando-se a tutela 

antecipada, porventura, deferida, com a devida concessão das benesses 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. RECEBO a petição inicial, 

eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita, uma vez que 

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. Passo à 

análise do pedido de tutela antecipada. A Tutela de Urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, 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, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, 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). 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. In casu, verifica-se que a presença dos requisitos 

ensejadores da medida antecipatória, primeiro porque a parte autora junta 

nos autos (ID 1029009154) o comprovante de pagamento do débito 

oriundo do contrato n.º 0285214743, o qual deu origem a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito. Em contrapartida, o perigo de dano em 

razão da inscrição, aparentemente, indevida da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, é evidente, o que dispensa maiores dilações. Ante 

o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO 

que o Banco Requerido retire o nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA) e órgãos de informação de 

inadimplentes, ou deixem de incluir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil). Considerando as regras 

ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da reclamante, 

INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, incumbindo à reclamada o ônus da prova quanto 

ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante (art. 

373, inc. II do CPC), consignando-se da necessidade de apresentação de 

quaisquer documentos que comprovem a relação jurídica com a parte 

autora.. AGENDE-SE data para audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, devendo constar a advertência de 

que, não comparecendo na audiência designada, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano 

(art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar na citação, que a 

contestação poderá ser apresentada, em até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 925 da CNGC/MT. Juntada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora para apresentar impugnação, se 

for o caso, no prazo legal. INTIME-SE a parte autora, para que compareça 

na referida audiência. Eventuais documentos que, porventura, ainda não 

foram juntados ao processo poderão ser juntados aos autos até, no 

máximo, a data da audiência de instrução e julgamento, devendo, contudo, 

ser juntados preferencialmente no pedido inicial e na contestação. 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). Na sequência, CONCLUSOS para 

deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra 

do Bugres - MT, 30 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000174-24.2019.8.11.0008. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA 

BATISTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-39.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000076-39.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 
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dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-58.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000023-58.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MISAEL COELHO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-67.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MENDONCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000197-67.2019.8.11.0008. REQUERENTE: VANESSA MENDONCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para providenciar o regular andamento do processo, o oficial de justiça 

não obteve êxito na intimação. Verifica-se, desde então, o feito 

encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o artigo 485, do Código 

de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) 

III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Dispõe ainda o § 2º, do 

art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes comunicarão ao juízo as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. É a exata realidade dos autos, posto tentada a 

intimação da autora para dar regular andamento ao processo, não foi 

encontrada no endereço indicado na inicial. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-14.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000649-14.2018.8.11.0008. REQUERENTE: TAILA DA SILVA SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para providenciar o regular 

andamento do processo, o oficial de justiça não obteve êxito na intimação. 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-84.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000073-84.2019.8.11.0008. REQUERENTE: CLAUDEMIR DANTAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora para 

participar da audiência, a tentativa restou infrutífera (Id.18313053). 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-83.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000280-83.2019.8.11.0008. REQUERENTE: SANTA MACEDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Tentada a intimação da parte autora 

para participar da audiência, a tentativa restou infrutífera (Id.21137017). 

Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Dispõe ainda o § 2º, do art. 19 da Lei n. 9099/95: § 2º As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. É a exata realidade 

dos autos, posto tentada a intimação da autora para dar regular 

andamento ao processo, não foi encontrada no endereço indicado na 

inicial. Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida 

manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar 

prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é 

medida que se impõe. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000760-32.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000760-32.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: EDER SANTOS SILVA 

EXECUTADO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Por tudo que dos autos consta, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

ALVARÁ em favor da parte exequente. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (daga registrada 

no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001244-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1001244-47.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA 

EXECUTADO: 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. DECIDO. Por tudo que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se ALVARÁ em favor da parte 

exequente. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE procedendo com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (daga registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-67.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARA FERNANDA PONTES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000294-67.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: MARA FERNANDA PONTES 

COSTA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Por tudo 

que dos autos consta, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

ALVARÁ em favor da parte exequente. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (daga registrada 

no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000883-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOUSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000883-30.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: MARCIA SOUSA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Por tudo que 

dos autos consta, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, 

c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se ALVARÁ em 

favor da parte exequente. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (daga registrada no sistema). 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ACSAN DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000861-69.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: MARY ACSAN DOS REIS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Por tudo que dos autos 

consta, DECLARO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 

925, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se ALVARÁ em favor da 

parte exequente. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE procedendo com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT (daga registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-09.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO OENNING DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000423-09.2018.8.11.0008. REQUERENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: JOSE ROBERTO OENNING DE 

JESUS Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que tanto o causídico como a parte 

autora foram devidamente intimados para dar regular andamento no 

processo.. Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em 

cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte 

interessada. Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil, que: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quanto: (...) III - por não promover os 

atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias; É a exata realidade dos autos, posto que, devidamente 

intimada, a parte autora manteve-se silente. Assim, cumpridas as 

formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito 

sem resolução de mérito é medida que se impõe. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000097-49.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MARIO GARCIA MONTENEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MERTZ OAB - RS22620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIAR & ZABOLOSTKY LTDA - ME (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: 1000855-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA FURLAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORELLO SCARIOTT OAB - RO1066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSESP COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(REQUERIDO)

LEILA KASSAB BONETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAIRUZZE KASSAB BONETTI FIGUEIRA OAB - PR65710 (ADVOGADO(A))

ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO OAB - PR19924 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1002213-62.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARIUSSI (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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002152-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TEIXEIRA XIMENES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1002152-07.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 6.087,27 

ESPÉCIE: [Duplicata, Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE 

TRANSPORTE LTDA Advogados do(a) EXEQUENTE: CARLOS REZENDE 

JUNIOR - MT9059-O, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

MT6057-O, JACKSON NICOLA MAIOLINO - MT17147-O, ANA CARLA 

BRIZOLA - MT23419-O PARTE REQUERIDA: Nome: DANIEL TEIXEIRA 

XIMENES FILHO Endereço: Rua Porto Velho, 1081, Nossa Senhora 

Aparecida, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 DECISÃO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada 

por RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA em face de 

DANIEL TEIXEIRA XIMENES FILHO , todos qualificados no encarte 

processual. Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram 

acerca do objeto desta demanda conforme id. 30619379 e 30620459. 

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), estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade 

do negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 

2002, à medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes (id. 

30619379 e 30620459), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, 

por conseguinte, SUSPENDO o processo, a teor do que dispõe o art. 922 

do Código de Processo Civil. Escoado o prazo acordado entre as partes, 

intimem-se acerca do prosseguimento do feito e, em caso de inércia, o 

processo será extinto em razão do pagamento. CUMPRA-SE. Campo Novo 

do Parecis/MT, 30 de março de 2020. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI 

BENETTI JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000659-92.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA ZIADA CAMARGO OAB - DF40077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDCASIO FABRICIO ARRUDA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000659-92.2019.8.11.0050. 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: 

EDCASIO FABRICIO ARRUDA PINHEIRO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Monitória. 2. Anteriormente a citação do requerido, o autor requereu a 

desistência da ação. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito 

ao artigo 485, §4º do CPC, verifica-se que o requerido não foi citado até o 

momento, o que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do 

exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação proposto pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

5. Custas pelo requerente. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002566-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. RIO GRANDE DO SUL, 731, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS/MT , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO PROCESSO: 

1002566-05.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 753,15 ESPÉCIE: 

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

REQUERENTE: Nome: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço: 

desconhecido REQUERIDO(A): Nome: JOSE JOAQUIM MENEZES Endereço: 

RUA UIRAPURU, 954, QD 283 LT 04, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução ajuizada por MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS, em face de JOSE JOAQUIM MENEZES, todos qualificados no 

encarte processual. Realizado alguns atos processuais, a parte autora 

manifestou requerendo a extinção do processo em razão do adimplemento 

da dívida (id. 28565985). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamenta-se e decide-se. Compulsando os autos, pela manifestação 

expressa da parte exequente, verifica-se que o devedor procedeu ao 

pagamento da dívida ora exigida. Certo é que, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente 

execução fiscal com fundamento no art. 924, II do Código de Processo 

Civil. Sem custas. ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas 

regulares. Campo Novo do Parecis/MT, 30 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado Digitalmente

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002567-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TEIXEIRA FIALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. RIO GRANDE DO SUL, 731, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS/MT , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO PROCESSO: 

1002567-87.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 976,55 ESPÉCIE: 

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

REQUERENTE: Nome: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço: 

desconhecido REQUERIDO(A): Nome: SILVANA TEIXEIRA FIALHO 

Endereço: RUA DAS GARÇAS, 790-NW, QD 292 LT 01, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de execução ajuizada por 

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, em face de SILVANA TEIXEIRA 

FIALHO, todos qualificados no encarte processual. Realizado alguns atos 

processuais, a parte autora manifestou requerendo a extinção do 

processo em razão do adimplemento da dívida (id. 27955444). Vieram os 
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autos conclusos. É o relatório. Fundamenta-se e decide-se. Compulsando 

os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, verifica-se que 

a parte devedora procedeu ao pagamento da dívida ora exigida. Certo é 

que, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, 

JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com fundamento no art. 

924, II do Código de Processo Civil. Sem custas. ARQUIVEM-SE, com as 

devidas anotações e baixas regulares. Campo Novo do Parecis/MT, 30 de 

março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado 

Digitalmente

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001934-13.2018.8.11.0050

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:

HALLINTON MASSOLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001934-13.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: HALLINTON MASSOLA 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 17579128 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 arguindo 

que promoveu o protesto do título, o que seria suficiente a comprovar que 

constituiu em mora o devedor 24060801. 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 e protesto com intimação por edital. Na notificação extrajudicial 

que instrui a inicial consta a informação de que o AR retornou ao 

remetente, em virtude de “NÃO EXISTE O Nº INDICADO”. Intimado para 

emendar a inicial, a fim de comprovar a devida notificação do devedor, o 

autor bastou-se a reiterar o pedido inicial. Não apresentou qualquer outro 

documento, reiterando apenas os já apresentados. Insta salientar que nas 

ações de busca e apreensão o protesto por edital deverá ser medida 

excepcional, sendo utilizada quando não se encontrar meios para 

notificação 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) Desta feita, 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

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

Processo Número: 1002372-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ELENA BIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe SENTENÇA NÚMERO DO PROCESSO: 

1002372-05.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 570,00 ESPÉCIE: 

[Levantamento de Valor]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) 

REQUERENTE: LOURDES ELENA BIAVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - MT25377-B Vistos. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores existentes nas 

contas bancárias em nome do “de cujus” José Salvador Pereira. Com a 

inicial vieram documentos. A inicial foi recebida no Id 26808050. O INSS 

informou que a requerente está cadastrada como dependente do "de 

cujus", consoante se vê do ID 29475145. Colheu-se parecer do Ministério 

Público no Id 29594819. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. 

Trata-se de feito de menor complexidade pelo que passo a julgá-lo. O 

pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é cabível 

quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem valores deixados 

pelo “de cujus” e que não foram por ele utilizados, seja em depósitos 

bancários, sejam em contas de poupança, saldo de FGTS, PASEP ou 

resíduos salariais e previdenciários. Ressalte-se que o pedido de 

expedição de alvará judicial é um procedimento simples de jurisdição 

voluntária, e basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, 

a sua condição de herdeiro ou sucessor e afirme a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito. Contudo, consta da certidão 

de óbito (Id. 26144805) que o falecido deixou bens a inventariar, o que 

impossibilita o levantamento de valores nos moldes que foi requerido, 

necessitando-se assim, da abertura do inventário. A propósito: PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. O 

inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a 

apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, 

bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, 

estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, 

assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus 

titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos 

herdeiros. 2. Considerando a existência de bens noticiada na certidão de 

óbito, a transferência valores postulados deve ser efetivada em sede de 

inventário. Inteligência do art. 610 do CPC. Recurso desprovido.(Apelação 

Cível, Nº 70083661165, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 

21-01-2020). Destarte, havendo bens a inventariar, há de ser ajuizada 

ação de inventário, que é a demanda prevista legalmente para operar a 

correta partilha dos bens deixados pelo “de cujus”, não havendo como 

prosperar o pleito. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL promovido por Lourdes Elena Biava. Sem custas processuais 

por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Em razão da nomeação da 

defensora dativo, arbitro o valor de 1URH a título de honorários, valor esse 

que será pago pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 

de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002372-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ELENA BIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe SENTENÇA NÚMERO DO PROCESSO: 

1002372-05.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 570,00 ESPÉCIE: 

[Levantamento de Valor]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) 

REQUERENTE: LOURDES ELENA BIAVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - MT25377-B Vistos. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores existentes nas 

contas bancárias em nome do “de cujus” José Salvador Pereira. Com a 

inicial vieram documentos. A inicial foi recebida no Id 26808050. O INSS 

informou que a requerente está cadastrada como dependente do "de 

cujus", consoante se vê do ID 29475145. Colheu-se parecer do Ministério 

Público no Id 29594819. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. 

Trata-se de feito de menor complexidade pelo que passo a julgá-lo. O 

pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é cabível 

quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem valores deixados 

pelo “de cujus” e que não foram por ele utilizados, seja em depósitos 

bancários, sejam em contas de poupança, saldo de FGTS, PASEP ou 

resíduos salariais e previdenciários. Ressalte-se que o pedido de 

expedição de alvará judicial é um procedimento simples de jurisdição 

voluntária, e basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, 

a sua condição de herdeiro ou sucessor e afirme a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito. Contudo, consta da certidão 

de óbito (Id. 26144805) que o falecido deixou bens a inventariar, o que 

impossibilita o levantamento de valores nos moldes que foi requerido, 

necessitando-se assim, da abertura do inventário. A propósito: PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. O 

inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a 

apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, 

bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, 

estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, 

assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus 

titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos 

herdeiros. 2. Considerando a existência de bens noticiada na certidão de 

óbito, a transferência valores postulados deve ser efetivada em sede de 

inventário. Inteligência do art. 610 do CPC. Recurso desprovido.(Apelação 

Cível, Nº 70083661165, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 

21-01-2020). Destarte, havendo bens a inventariar, há de ser ajuizada 

ação de inventário, que é a demanda prevista legalmente para operar a 

correta partilha dos bens deixados pelo “de cujus”, não havendo como 

prosperar o pleito. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL promovido por Lourdes Elena Biava. Sem custas processuais 

por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Em razão da nomeação da 

defensora dativo, arbitro o valor de 1URH a título de honorários, valor esse 

que será pago pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 

de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001960-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO (AUTOR(A))

JULIO CELESTINO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA SHIZUE KUROIVA TAKAZONO (REU)

EDSON KAMEO TAKAZONO (REU)

FLAVIA TAKAZONO MIYASHITA (REU)

CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA (REU)

LINCOLN ENICHI ABE (REU)

WILLIAN NOBORU ABE (REU)

MAYKON HISASHI ABE (REU)

HALISSOM TAKAZONO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: ( ) Despacho Inicial AUTOR(A): GLAUCIO 

ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO, JULIO CELESTINO MOREIRA 

Advogados do(a) AUTOR(A): MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - MT26101/O, 

DEBORAH BARBOSA CAMACHO - MT11335-O, RODRIGO NUSS - 

MT16509-O Advogados do(a) AUTOR(A): MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

MT26101/O, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - MT11335-O, RODRIGO 

NUSS - MT16509-O REU: CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA, 

FLAVIA TAKAZONO MIYASHITA, HALISSOM TAKAZONO, MAYKON 

HISASHI ABE, WILLIAN NOBORU ABE, LINCOLN ENICHI ABE, EDSON 

KAMEO TAKAZONO, OLGA SHIZUE KUROIVA TAKAZONO Vistos. 

Inicialmente, MANTENHO a decisão que indeferiu o pedido de Justiça 

gratuita formulado pela parte autora. Por outro lado, DEFIRO o pedido de 

parcelamento das custas processuais, sendo em 06 (seis) parcelas 

mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, devendo a parte 

requerente adimplir a primeira parcela em 05 (cinco) dias, conforme prevê 

o art. 468, §7° da CNGC. Cumprido o acima determinado, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia 01 de junho de 2.020, às 14h30min., a ser realizada 

pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara, devendo a parte requerida ser citada, nos termos do art. 334, 

“caput” e a parte autora intimada nos termos do art. 334, §3º, ambos do 

CPC. Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem 

acordo, terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia. Havendo 

desinteresse pela 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 da parte autora ou da parte requerida à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

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

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 17 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANI DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000390-87.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOVANI DOS SANTOS FERREIRA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão entre as partes acima 

nominadas. Atendidos os requisitos legais foi deferida a medida liminar de 

busca e apreensão (ID 18850450). Expedido mandado de busca e 

apreensão, o bem não foi localizado (ID 19659932). Em seguida, o autor 

requereu a pesquisa para localização do atual endereço da parte 

requerida (ID 20609129), o que foi indeferido no ID 23344573. A parte 
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autora no ID 27097022 reiterou o pedido de pesquisa de endereço da 

parte requerida, sem comprovar ter realizado diligência administrativa com 

o intuito de localizar o requerido. Eis a síntese do necessário. Fundamento. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o autor foi intimado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, entretanto, apenas ateve-se 

ao pedido de consulta junto aos sistemas para a localização da parte 

requerida. Anoto que a presente demanda tramita desde 2018 e até o 

momento inexitosa a tentativa para a apreensão do bem. É cediço que na 

ação de busca e apreensão visa o resgate do bem dado em garantia, com 

tutela específica reipersecutória - qualquer pretensão de restituição em 

dinheiro ou de execução da dívida afirmada na inicial deve seguir 

procedimento diverso. Não por outra razão que o art. 4º do Decreto-Lei n. 

911/1969 (com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014) faculta ao 

credor, em caso de não localização do bem, requerer a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva. Dessa forma, 

oportunizado ao autor manifestar-se acerca da não localização do bem, 

este se quedou inerte quanto à aludida conversão, sendo plenamente 

cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por ser a 

apreensão do objeto condição de procedibilidade da ação. Nesse sentido, 

trago a colação o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM 

AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUTIVA. 1. De acordo com jurisprudência 

desta e. Corte, a apreensão do bem dado em garantia de alienação 

fiduciária é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, 

de modo que a não localização do bem ou o seu perecimento poderão 

ensejar a superveniente perda do interesse de agir do credor, na medida 

em que inexistente o bem, impossível a sua apreensão, o que torna o 

provimento judicial pleiteado inútil. 2. Quando o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

o juiz deve facultar à parte autora requerer a conversão do pedido de 

busca e apreensão em ação de depósito ou executiva, nos termos dos 

artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 911/96. Não requerida a conversão pelo 

autor, correta a extinção do processo. 3. Recurso de apelação conhecido 

e não provido. (TJDF. 1ª Turma Cível. APC 20120710032870. Des. SIMONE 

LUCINDO. DJe de 24/07/2013). Diante do exposto, considerando que o 

autor, diante da não localização do bem, não requereu a conversão para 

ação executiva, bem como a natureza da lide em questão, JULGO extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. 

Revogo a decisão liminar. Custas pelo autor. Não há condenação em 

honorários advocatícios. PRIC. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. 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: 1002160-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. F. (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, 30 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002336-60.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARQUESETE AVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando a apresentação do rol de testemunhas, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 2020, 

devendo a parte autora apresentá-las em audiência independentemente de 

intimação. Intime-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Assinado Digitalmente Claudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000795-89.2019.8.11.0050

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:

JOELMA PAULA ARARA (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, 30 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001696-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL OAB - DF40968 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001696-57.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: ARINEIDE DA SILVA ANDRADE 

EIRELI EXECUTADO: S. DA SILVA SOUZA - ME Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte exequente apresentou somente cópia 

digitalizada do título com eficácia executiva. No entanto, a ausência do 

original do cheque, que dá lastro à presente ação, possibilita a circulação 

do referido título de crédito. Desta forma, intime-se a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 dias, proceda com o 

depósito do título executivo extrajudicial na secretaria deste Juízo, nos 

termos do art. 425, §2° do CPC. Com o depósito do título, CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art.829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso 

de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1° do CPC). Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 
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para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes, em dias 

distintos, e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1° do CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 30 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000583-68.2019.8.11.0050

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:

ADEMIR JOSE MONAVER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000583-68.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADEMIR JOSE 

MONAVER 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, o que foi 

concedido no ID 20004981. O bem não foi localizado, consoante certidão 

de ID 20795497. Na decisão de ID 24567586 chamou o feito a ordem, 

revogando a medida liminar, pois não havia sido comprovado nos autos a 

mora da parte devedora, ocasião em que foi concedido o prazo de 15 dias 

a parte autora para comprovar a efetiva constituição em mora da parte 

requerida. No ID 27601043 a parte autora informa a interposição de agravo 

de instrumento em face da decisão que revogou a medida liminar. Eis a 

síntese do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, anoto que não 

há nos autos informações acerca de atribuição de efeito suspensivo ao 

Recurso de Agravo de Instrumento interposto, de modo que o não 

atendimento a determinação de comprovação da efetiva constituição em 

mora da parte requerida, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 

Ademais, em consulta ao site do TJMT, verifica-se que o Recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora não foi provido. Pois 

bem. 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 e protesto 

com intimação por edital. Na notificação extrajudicial que instrui a inicial 

consta a informação de que o AR retornou ao remetente, com motivo da 

devolução “OUTROS. Intimado para emendar a inicial, a fim de comprovar a 

devida notificação do devedor, o autor bastou-se a informar a interposição 

de recurso de agravo de instrumento. Não apresentou qualquer outro 

documento, informando apenas a interposição de recurso. Insta salientar 

que nas ações de busca e apreensão o protesto por edital deverá ser 

medida excepcional, sendo utilizada quando não se encontrar meios para 

notificação do devedor. Neste sentido, trago à baila os julgados do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL – 

INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as 

tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia 

não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, 

somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização 

pessoal. (AI 102646/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

28/11/2016). 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) 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, 30 de março de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-97.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (AUTOR(A))

ALINE MASSABKI RENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000109-97.2019.8.11.0050. AUTOR(A): ALINE MASSABKI RENSI, VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI REU: MARIA APARECIDA OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios entre as partes 

acima nominadas. No ID 18776992 foi indeferido o pedido de justiça 

gratuita, ocasião em que determinou que a parte autora emendasse a 

inicial a fim de proceder com o recolhimento das custas processuais. No ID 

19137543, a parte autora requer que o recolhimento das custas 

processuais seja ao final do processo. Eis a síntese do necessário. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, em que pese as justificativas 

apresentadas no ID 19137543, vejo que não são aptas para comprovar a 

hipossuficiência, sendo assim, no que tange a justiça gratuita para análise 

do direito, é imprescindível que a parte comprove a sua hipossuficiência, o 

que não restou comprovado no presente caso. Ademais, sabe-se que o 

pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a 

hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus 

processuais. Desse modo, não havendo indícios da incapacidade 

financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do 

processo em exame em que as autoras não colacionaram nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda. Tendo em 

vista a patente inércia da parte autora de promover o recolhimento das 

custas iniciais, mesmo intimada para tanto, a extinção do feito é medida 

que ora se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, 

ambos do CPC. Afinal, não foram recolhidas as custas processuais e 

sequer há informações de que as partes interpuseram recurso contra a 

decisão que determinou a emenda a inicial a fim de recolher as custas 

processuais. Logo, diante da omissão da parte autora em não recolher as 

custas processuais, o indeferimento da inicial com a extinção do feito é de 

rigor. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. NÃO 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER 

AS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte se insurgido, a tempo e modo, 
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da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, perdeu o direito de 

rediscutir tal questão, por estar configurada a preclusão, nos termos do 

art. 473 do CPC/73. 2 - Tendo em vista que o autor, mesmo intimado, não 

efetuou o pagamento das custas iniciais, deve ser determinado o 

cancelamento da distribuição, a teor do artigo 257 do CPC/73, sem 

necessidade de intimação pessoal. (TJMG - Apelação Cível 

1.0317.15.013729-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da súmula em 13/03/2018). 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC c/c art. 290 do CPC. 

Sem custas. Tendo em vista que não se instaurou a relação processual, 

deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários de 

sucumbência. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações 

legais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 30 de março de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000273-28.2020.8.11.0050

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:

I. C. M. T. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000273-28.2020.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ISABELLA CRISTINA MARQUES 

TEIXEIRA LUIZ 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 . 

29671516 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 arguindo que tentou 

notificar o requerido, a fim de constitui-lo em mora, no entanto, não foi 

possível em virtude da notificação ter retornada negativa, por motivo de 

"mudou-se". Aduziu ainda ser obrigação do devedor em manter o seu 

endereço atualizado junto com a instituição financeira ID 30245248. 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 

“MUDOU-SE". Intimado para emendar a inicial, a fim de comprovar a devida 

notificação do devedor, o autor bastou-se a reiterar o pedido inicial. Não 

apresentou qualquer outro documento, reiterando apenas os já 

apresentados. Insta salientar que nas ações de busca e apreensão é 

imprescindível a notificação do devedor para constitui-lo em mora. 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 

ocorreu nos autos. Mora não comprovada. (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) 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, 30 de março de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001382-14.2019.8.11.0050

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:

ADINALDO SOARES NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001382-14.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADINALDO 

SOARES NEVES 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 22854513 

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 arguindo que promoveu o protesto 

do título, o que seria suficiente a comprovar que constituiu em mora o 

devedor ID 24377522 . 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 e protesto com intimação 

por edital. Na notificação extrajudicial que instrui a inicial consta a 

informação de que o AR retornou ao remetente, em virtude de 

“DESCONHECIDO”. Intimado para emendar a inicial, a fim de comprovar a 

devida notificação do devedor, o autor bastou-se a reiterar o pedido inicial. 

Não apresentou qualquer outro documento, reiterando apenas os já 

apresentados. Insta salientar que nas ações de busca e apreensão o 

protesto por edital deverá ser medida excepcional, sendo utilizada quando 

não se encontrar meios para notificação do devedor. Neste sentido, trago 

à baila os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL – INEXISTENCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de 

localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser 

considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida 

quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (AI 

102646/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). 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 
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devedor, restaram frustradas ou que este se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, o que não ocorreu nos autos. Mora não 

comprovada. (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) 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, 30 

de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001361-38.2019.8.11.0050

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:

RAYMILSON ROSA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001361-38.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RAYMILSON ROSA COSTA 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 22922418 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 arguindo que promoveu o protesto do título, o que 

seria suficiente a comprovar que constituiu em mora o devedor ID 

24104018. 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 e protesto com intimação 

por edital. 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 reiterar o pedido inicial. Não 

apresentou qualquer outro documento, reiterando apenas os já 

apresentados. Insta salientar que nas ações de busca e apreensão o 

protesto por edital deverá ser medida excepcional, sendo utilizada quando 

não se encontrar meios para notificação do devedor. Neste sentido, trago 

à baila os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL – INEXISTENCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de 

localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser 

considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida 

quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (AI 

102646/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). 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 ocorreu nos autos. Mora não 

comprovada. (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) 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, 30 

de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000817-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENGARDA (REQUERIDO)

CLOVIS MORALES PESTANO (REQUERIDO)

LEOMAR DIONISIO PEDRINI (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, 30 de março 

de 2020. ELIZANGELA DA SILVA SOUZA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001915-70.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA BOENIG BOGER PRADO (EXECUTADO)

LUCILA BOENIG BOGER (EXECUTADO)

RUI CARLOS OTTONI PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte autora para manifestar quanto a petição inclusa 

no ID 2064508, no prazo de 15 dias. Decorrido o referido prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 30 de março de 

2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000954-32.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. F. H. D. S. (REQUERIDO)

 

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, 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos 

autos indicando o atual endereço da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002104-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CONCEICAO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANILCE MENDES DE JESUS (REU)

 

Certifico para os devidos fins que a parte requerida, devidamente citada, 

até o presente momento não se manifestou nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002602-47.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DIETRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - 621.731.380-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002558-28.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RUZZON BLAUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE APRESENTE IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

Processo n. 1002108-85.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

19/12/2019 16:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 18 de Novembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-23.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000435-23.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:FERNANDO DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 14/05/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 29 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: 1001643-76.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte recorrente para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresente documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, como 

declaração de IR, carteira de trabalho, extrato bancário, extrato de cartão 

de crédito, se houver, entre outros. Decorrido o referido prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 29 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: 1001583-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY BERNARDINO 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1001583-06.2019.8.11.0050 REQUERENTE: GREICE KELLY BERNARDINO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a 

recorrente para apresentar documentos para comprovar a necessidade 

de gratuidade recursal como extrato bancário, extrato cartão de crédito, 

declaração de IR, carta de trabalho, entre outros, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento. Com o decurso do prazo, certifique-se, 

volte conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. . Camp Novo do Parecis/MT, 29 de março de 2020 

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA ZAMBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (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 DOS PARECIS DECISÃO Processo: 
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1000640-23.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DALVA LUCIA ZAMBALDI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em virtude do decurso do prazo para 

recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, conforme 

preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em 

julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, Quinta-feira, 29 de 

Março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz 

(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-79.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES ARAUJO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000343-79.2019.8.11.0050. REQUERENTE: HERCULES ARAUJO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Inicialmente, 

consigno que pedido de reconsideração de decisão não é meio hábil para 

alteração de decisão proferida. Prosseguindo, em virtude do decurso do 

prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, 

conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 

Quinta-feira, 29 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: 1000205-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CECILIA POLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOLIFE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA NAISER LIMA OAB - MT22521/O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000205-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: TATIANA CECILIA POLL 

REQUERIDO: ODONTOLIFE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME Vistos. 

Inicialmente, consigno que pedido de reconsideração de decisão não é 

meio hábil para alteração de decisão proferida. Prosseguindo, em virtude 

do decurso do prazo para recolhimento das custas recursais, JULGO o 

recurso deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. 

Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, Quinta-feira, 29 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: 1000690-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MARQUES TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000690-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIELE MARQUES 

TREVISAN REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Inicialmente, consigno que a parte recorrente desistiu do recurso 

ID 27993408. Assim, considerando que a desistência do recurso pode ser 

realizada a qualquer tempo antes do julgamento, sem necessidade de 

oitiva da parte contrária, homologo a desistência e determino que seja 

dado prosseguimento ao feito, deferindo, para tanto, o pedido do ID 

27997821. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, Quinta-feira, 19 de Março de 

2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz (a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-54.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001638-54.2019.8.11.0050. REQUERENTE: VALCENIR ANDRADE DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. Diante o teor 

da certidão inclusa no ID 29890097, o recurso foi interposto fora do prazo 

legal. Assim, em face da intempestividade verificada, deixo de recebê-lo. 

Sem prejuízo, prossiga-se no cumprimento na sentença anteriormente 

proferida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 29 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: 1000249-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000249-05.2017.8.11.0050 Nome: MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF 

Endereço: RUA SAO PAULO, 401, centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV. RIO 

GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: 

AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE 

DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que o recurso inominado foi interposto tempestivamente. 

Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimação da parte Reclamante, apresentar as contrarrazões ao recurso, 

no prazo de 10 (dez) dias. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 15 

de Setembro de 2017. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000511-52.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONER FABRICIO LEITE ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 
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(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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000511-52.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 20 de Março de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001878-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE SANTANA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001878-43.2019.8.11.0050. INTERESSADO: JOSE SEBASTIAO DE 

SANTANA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ao tempo 

em que recebo a petição de cumprimento de sentença aportada no Id nº 

28997259, determino a retificação dos autos para cumprimento de 

sentença, de acordo com as cautelas de praxe. A parte executada 

apresentou petição em que informa o cumprimento da obrigação de fazer 

(Id nº 28864034) e da obrigação do pagamento de quantia certa (Id nº 

30103886). A parte exequente se limitou a requerer o levantamento dos 

valores e consequente extinção do processo (Id nº30234453). DECIDO. 

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação pela parte 

executada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 52 da Lei nº 

9.099/1990 c/c artigo 526, § 3º e artigo 924, inciso II, ambos do CPC/2015. 

Expeça-se o alvará eletrônico para transferência dos valores depositados 

em favor da parte executada na conta bancária indicada nos autos, de 

acordo com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 19 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: 1001655-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BATISTA DE SA (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))

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

executada realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 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: 1001671-44.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA LAURINDO (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:

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

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

DECIDO. Não havendo mais conflito de interesses, uma vez que a parte 

requerida realizou o pagamento do débito da presente demanda, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o artigo 924, inciso II do CPC. 

Sem prejuízo, certifique Sra. Gestora Judiciária a entrega do alvará. 

Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em julgado 

desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis – MT, 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: 1000437-90.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRLEIA SAUER (AUTOR)

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:

B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000437-90.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:EDIRLEIA SAUER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MYLLENA GUIZARDI TRINDADE 

MONTEIRO BASTOS, JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR POLO PASSIVO: 

B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 12/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

30 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: 1000438-75.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO TAGLIARI OAB - PR67802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE DE LARA (REU)

 

PROCESSO n. 1000438-75.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JESSICA THAIS 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO TAGLIARI 

POLO PASSIVO: ODETE DE LARA 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: 12/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 

513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 30 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: 1001066-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIRENE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 
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(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Vistos. Levando em consideração a sentença proferida nos autos, bem 

como da certidão inclusa no ID 30028658, proceda-se ao preenchimento 

dos documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme os cálculos apresentados 

nos embargos à execução. Em seguida, providencie o levantamento dos 

valores descriminados e, com a vinda da confirmação do levantamento 

dos valores, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 26 de 

março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RODRIGUES QUERENDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA OAB - PR06450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000367-44.2018.8.11.0050 Parte autora: HELIO RODRIGUES QUERENDO 

Parte reclamada: SEGURADORA LÍDER Vistos. Inicialmente, consigno que 

pedido de reconsideração de decisão não é meio hábil para alteração de 

decisão proferida. Sem prejuízo, em virtude do decurso do prazo para 

recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, conforme 

preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em 

julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 18 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: 1000773-31.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 

1000773-31.2019.8.11.0050 Parte autora: ROSALINA FERREIRA DUARTE 

Parte reclamada: VIVO S.A. Vistos. Em virtude do decurso do prazo para 

recolhimento das custas recursais, JULGO o recurso deserto, conforme 

preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 9.099/95. Certifique-se o trânsito em 

julgado, após arquive-se o feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Quarta-feira, 18 de Março de 2020. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LUIZA CAMPISTA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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 DECISÃO Processo: 

1001017-91.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JESSICA LUIZA CAMPISTA 

CABRAL REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos. Inicialmente, consigno que pedido de reconsideração de decisão 

nãp é meio hábil para alteração de decisão proferida. Prosseguindo, em 

virtude do decurso do prazo para recolhimento das custas recursais, 

JULGO o recurso deserto, conforme preceitua o artigo 42 § 1º da Lei 

9.099/95. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis, Quinta-feira, 29 de Março de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz (a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-46.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADA FERNANDA DA COSTA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000039-46.2020.8.11.0050. REQUERENTE: ADA FERNANDA DA COSTA 

MELO REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR 

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Arguiu a Reclamada preliminar de 

incompetência do Juizado, visto que a demanda exige prova pericial 

técnica, a fim de assegurar a veracidade da falha da prestação dos 

serviços contratados pelo reclamante. Porém, basta uma breve análise 

sobre as provas constante nos autos referente ao contrato colacionado 

na defesa e nos documentos constantes da inicial, para verificar da 

desnecessidade a realização de perícia técnica para o escorreito 

julgamento da ação, sendo assim, os autos encontram-se prontos para 

prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. Passo à análise do MÉRITO. Cuida-se de demanda 

em que a parte Promovente postula o cancelamento do contrato com a 

Promovida por falha na prestação dos serviços de fornecimento de 

internet prestados ao consumidor, postula ainda que não seja compelido a 

pagar multa contratual e que seu nome não seja incluído nos cadastros de 

inadimplentes. Registra-se por oportuno que, a parte autora deixou 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação. Pois 

bem. Colhe-se dos autos que a Reclamante no dia 15/04/2019 contratou 

os serviços da reclamada conforme ID Nº 29925096 referente ao plano de 

internet de 20 MB FIBRA RESIDENCIAL, pelo valor de R$ 199,90 (cento e 

noventa e nove reais e noventa centavos). Ocorre que devido a má 

prestação dos serviços pela reclamada recebe os serviços de internet 

muito abaixo do contratado. Após reclamações administrativas sem 

solução, procurou o PROCON Municipal para pedir o cancelamento do 

plano, sendo atendido pelo órgão do consumidor local, que intermediou 

composição entre as partes, mas logo em seguida os serviços voltaram a 

apresentar problemas. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre a 

Reclamada e a Autora uma relação jurídica de direito material ínsita ao 

direito consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos 

comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire 

produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, 

além da pessoa física, também a pessoa jurídica que fornece atividade no 

mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 105 de 443



2º). A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de 

consumo sob exame a responsabilidade objetiva da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços, 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. 

Da documentação juntada infere-se que a Reclamante foi impedida de 

utilizar os serviços contratados da reclamada por falha na prestação dos 

referidos serviços. Entretanto, não há nenhuma prova acostada pela 

reclamada demandada de modo a convencer do acerto quanto ao que 

alega, pois nenhum só documento traz de maneira a demonstrar que os 

serviços foram prestados adequadamente ao consumidor, exceto telas 

unilaterais que não se prestam como meio probatório. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Diga-se que a responsabilidade pela prestação de 

serviços defeituosa apenas seria elidida se os demandados provassem a 

culpa exclusiva do consumidor (da parte reclamante) ou de terceiro. Não 

foi o caso. Logo, inegável a responsabilidade do estabelecimento 

reclamado pelos danos sofridos pelo autor. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada ao cancelamento imediato do contrato firmado com 

o Reclamante constante do ID Nº 29925096 referente ao plano de internet 

de 20 MB FIBRA RESIDENCIAL no valor de R$ 199,90 (cento e noventa e 

nove reais e noventa centavos), sem exigibilidade de multa contratual 

prevista no referido contrato, abstendo-se ainda de incluir o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, extinguindo o feito com 

resolução de mérito. Sem custas 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: 1002491-63.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002491-63.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CARLOS PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR 

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Arguiu a Reclamada preliminar de 

incompetência do Juizado, visto que a demanda exige prova pericial 

técnica, a fim de assegurar a veracidade da falha da prestação dos 

serviços contratados pelo reclamante. Porém, basta uma breve análise 

sobre as provas constante nos autos referentes ao contrato colacionado 

na defesa e nos documentos constantes da inicial, para verificar da 

desnecessidade a realização de perícia técnica para o escorreito 

julgamento da ação, sendo assim, os autos encontram-se prontos para 

prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. Passo à análise do MÉRITO. Cuida-se de demanda 

em que a parte Promovente postula o cancelamento do contrato com a 

Promovida por falha na prestação dos serviços de fornecimento de 

internet ao consumidor, postula ainda que não seja compelido a pagar 

multa contratual e que seu nome não seja incluído nos cadastros de 

inadimplentes. Colhe-se dos autos que a Reclamante no dia 03/05/19 

contratou os serviços da reclamada conforme ID Nº 28680455 referente 

ao plano de internet de 15 MB FIBRA RESIDENCIAL, pelo valor de R$ 

165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos). Ocorre que 

devido a má prestação dos serviços pela reclamada recebe os serviços 

de internet muito abaixo do contratado. Após reclamações administrativas 

sem solução, procurou o PROCON Municipal para pedir o cancelamento do 

plano, sendo atendido pelo órgão do consumidor local, que intermediou 

composição entre as partes, mas logo em seguida os serviços voltaram a 

apresentar problemas. Nenhuma dúvida sobre ter se estabelecido entre a 

Reclamada e o Autor, uma relação jurídica de direito material ínsita ao 

direito consumerista, pois, conforme interpretação sistêmica dos 

comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto Consumerista, é 

consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza serviço (ou adquire 

produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, 

além da pessoa física, também a pessoa jurídica que fornece atividade no 

mercado de consumo, inclusive as de natureza bancária (CDC, Art. 3º, § 

2º). A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de 

consumo sob exame a responsabilidade objetiva da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços, 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. 

Da documentação juntada infere-se que o Reclamante foi impedido de 

utilizar os serviços contratados da reclamada por falha na prestação dos 

referidos serviços. Entretanto, não há nenhuma prova acostada pela 

reclamada de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois 

nenhum só documento traz de maneira a demonstrar que os serviços 

foram prestados adequadamente ao consumidor, exceto telas unilaterais 

que não se prestam como meio probatório. O serviço, assim, qualifica-se 

como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Diga-se que a responsabilidade pela prestação de serviços 

defeituosa apenas seria elidida se os demandados provassem a culpa 

exclusiva do consumidor (da parte reclamante) ou de terceiro. Não foi o 

caso. Logo, inegável a responsabilidade do estabelecimento reclamado 

pelos danos sofridos pelo autor. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a 

Reclamada ao cancelamento imediato do contrato firmado com o 

Reclamante constante do ID Nº 28680455 referente ao plano de internet de 

15 MB FIBRA RESIDENCIAL no valor de R$ 165,90 (cento e sessenta e 

cinco reais e noventa centavos), sem exigibilidade de multa contratual 

prevista no referido contrato, abstendo-se ainda de incluir o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, extinguindo o feito com 

resolução de mérito. Sem custas 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: 1002458-73.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIGITAL TECH ELETRONICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002458-73.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DIGITAL TECH ELETRONICOS 

EIRELI - ME REQUERIDO: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Decido. Por não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, bem como versar a 

questão sobre matéria exclusivamente de direito, passo, com fulcro no art. 

330, I do CPC, ao julgamento antecipado da lide. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 
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Código de Defesa do Consumidor. Decreto a REVELIA da reclamada tendo 

em vista que devidamente citada e intimada para participar de audiência de 

conciliação conforme (ID Nº 28477729), não compareceu ao ato, e não 

apresentou contestação nos autos, embora devidamente citada e intimada 

para o ato conforme Certidão constante (ID Nº 27093298 e 27093296). 

Alega a parte reclamante que é credora da reclamada, na importância de 

R$6.855,15 (seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quinze 

centavos), cujos valores podem ser comprovados pela emissão de notas 

promissórias constantes nos autos. Registra-se que a requerente tentou 

realizar a cobrança pelos meios amigáveis com reiteradas promessas da 

requerida em liquidá-los, contudo não logrou êxito, motivo este em que 

ensejou o ajuizamento da presente demanda. 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. A parte reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação, conforme ID Nº 28477729 e 

não apresentou contestação nos autos, o que leva a presunção da 

verdade dos fatos alegados pela reclamante, corroborados pelas provas 

existentes no caderno processual. Ante o exposto decreto a REVELIA da 

parte reclamada e julgo procedente o pedido da exordial, com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de: - Condenar a reclamada ao pagamento de 

R$6.855,15 (seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quinze 

centavos), representado pelas notas promissórias e cheques, constante 

nos autos, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos a partir do 

vencimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração da Excelentíssima 

Senhora 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. Campo Novo do Parecis, 27 de março de 2.020. Publicado e 

registrado no PJE. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos. Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 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, 27 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000059-37.2020.8.11.0050. AUTOR: JESSICA CRISTINA DE SOUZA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra pronto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Decido. 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. 

Verifica-se da análise dos autos que a Reclamante apresentou protocolos 

comprovando o pagamento de matrícula e das mensalidades dos meses 

de agosto a dezembro/2019. O argumento da Reclamada de que o débito é 

devido por se tratar de saldo não quitado pela reclamante, não deve 

prosperar, uma vez que, conforme já mencionado, a Reclamante 

comprovou ter realizado pagamento dos valores cobrados pela reclamada. 

Constata-se que não restou demonstrado pela Reclamada a legitimidade 

da cobrança, haja vista que não logrou êxito em comprovar que a 

reclamante está em débito, inclusive foi expedido documento de quitação 

referente ao ano de 2019 constante dos autos. 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. 333, II do 

CPC. Desta feita, não tendo a Requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade da cobrança em apreço, permanece a reclamada 

no campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja 

pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, 

restando cabível, pois, a desconstituição do débito negativo. 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 em declarar a inexigibilidade do 

débito. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Com relação aos danos morais, entendo que 

de fato a conduta da Reclamada transcende o terreno da simples 

cobrança indevida para adentrar na seara da ilegalidade adrede, uma vez 

que, fazendo pouco dos direitos da reclamante, ofende o princípio da 

boa-fé objetiva, que em última análise, estabelece a ética nas relações 

negociais. Diante do exposto, confirmo a liminar e, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC Julgo Parcialmente Procedente o pedido formulado para declarar a 

inexistência da dívida apontada na inicial, decorrente do débito combatido 

nestes autos, bem como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido 

monetariamente a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, 

desde o evento danoso. Confirmo a Liminar de Antecipação de Tutela 

deferida nos autos conforme Id nº 29185056. 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. 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 
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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, 29 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-17.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (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: 

1000028-17.2020.8.11.0050. REQUERENTE: DAYANE PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 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. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da 

forma como convencionada, seja qual for o motivo, não afasta a 

responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.). Grifei. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 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 não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a chegada ao destino final 

após dez horas de atraso o fato ultrapassa o mero descumprimento 

contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano 

moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as 

circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada: 

pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do 

evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 

362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza 

Togada, 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. 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; 

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, 29 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-37.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTIANE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO DE AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/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: 

1001956-37.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DEBORA CRISTIANE TEIXEIRA 

REQUERIDO: TERCIO DE AZEVEDO BORGES Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Analisando o 

processo, verifico que se encontra pronto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Ação de Indenização por danos morais, em que a parte Autora sustenta 

que foi vítima de trote aplicado pela parte reclamada, quando após ter 

solicitado via grupo desapega (facebook) de Campo Novo do Parecis, o 

número da rodoviária de Campo Novo do Parecis, a qual foi informada por 

um membro o telefone (65) 99941-7084, que na verdade pertencia a parte 

reclamada. Pleiteia indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada impugna o valor da causa sob alegação de 
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valor exorbitante e no mérito, embora confirme que recebeu o telefonema 

da parte reclamante, alega que em virtude da ligação ser destinada ao 

número do telefone celular de sua propriedade e não da Rodoviária da 

cidade, alertou por mais de um a vez que se tratava de engano, mas 

diante da insistência da parte reclamante em religar para seu numero 

telefônico, acabou por fazer uma brincadeira com a mesma, com intuito de 

cessar as importunações indevidas. REQUER por fim a improcedência do 

pedido de indenização por danos morais pleiteados pela parte reclamante. 

Em relação a retificação do valor da causa entendo que a parte atribui o 

valor que pretende auferir a título de indenização, sendo que o valor 

discutido encontra-se dentro dos parámetros das causas julgadas pelos 

Juizados Especiais, ou seja 40 (quarenta) salários mínimos, portanto 

indefiro o pedido preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Autora, 

tendo em vista que embora tenha comprovado os fatos articulados na 

inicial, entendo que pela narrativa dos fatos a situação não passou da 

esfera do mero aborrecimento, diante da suposta informação indevida e 

errônea fornecida pelo site “desapega” em relação ao número de telefone 

da parte reclamada Verifica-se que a parte Reclamada, em contestação 

logrou êxito em demonstrar que o conjunto probatório não comprova o 

evento danoso 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, porém se obteve 

inerte. Com efeito, o Reclamante, não preencheu os requisitos do ônus 

probatório contido no art. 373, I do NCPC. 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 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. 

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 Especial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo dos 

Parecis-MT, 29 de março de 2020. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR MARIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000302-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOEMIR MARIOTTO 

REQUERIDO: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por JOEMIR MARIOTTO em 

desfavor de NOVANET – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME. Inexistindo preliminar a ser apreciada, 

passo ao MÉRITO. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, entendo que a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda, que aquele 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. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em alegação 

de má prestação dos serviços – a parte Reclamante não está dispensada 

de cooperar para o deslinde do feito. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que o Autor solicitou o devido cancelamento 

dos serviços ofertados pela Promovida, tendo inclusive procurado o 

PROCON MUNICIPAL para informar tal cancelamento, diante da recusa do 

Promovida. Portanto, 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. Entretanto, não há 

nenhuma prova acostada pela reclamada de modo a convencer do acerto 

quanto ao que alega, pois nenhum só documento traz de maneira a 

demonstrar que os serviços foram prestados adequadamente ao 

consumidor. Portanto, 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, tendo em visto o 

cancelamento dos serviços de fornecimento de internet. Importante frisar 

que a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 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. Contudo, tendo a reclamante várias anotações 

posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de: a) condenar a reclamada ao cancelamento do contrato firmado com o 

reclamante desde o mês de JANEIRO/2017, sem exigibilidade de multa 

contratual prevista no referido contrato; b) DECLARAR a inexistência dos 

débitos negativados pela Reclamada no valor de R$ R$ 319,00 (trezentos 

e dezenove reais); c) CONDENAR a Reclamada, a proceder a devolução 

do valor de R$ 476,04 (quatrocentos e setenta e seis reais e quatro 

centavos), diante do cancelamento do contrato no mês de JANEIRO/2017, 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (17/10/2019) e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, com fulcro nos artigos 

292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. d) CONDENAR a Reclamada em 

danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora 
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de 1% ao mês, a partir do evento danoso( inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito) e correção monetária pelo INPC a partir desta data, 

com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

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; 

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 e com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-32.2019.8.11.0050

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:

BANCO BRADESCO SA (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: 

1000857-32.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NOVANET - PRESTADORA DE 

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada pela empresa NOVANET – 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA – ME em face 

do BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

De início deve ser mencionado que não se faz necessária confecção de 

provas outras, salvo aquelas que já se encontram carreadas aos autos; 

motivo pelo qual se impõe o julgamento antecipado da lide. Transposta a 

consideração acima é imperioso seja dito que se revela inequívoca que a 

relação jurídica estabelecida entre as partes encontra-se subordinada às 

normas e princípios estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor, 

assim, constatada a hipossuficiência do consumidor, defiro a inversão do 

ônus da prova. Neste viés, observo que inobstante os documentos 

apresentados pela parte autora indicarem supostamente o débito 

decorrente de fraude, há diversas contradições, que mesmo tendo sido 

invertido o ônus da prova, não tornam críveis as suas alegações. 

Vejamos. Alega o reclamante na inicial que as supostas transferências 

ilegais ocorreram nos dias 18 e 19/02/2019 a terceira pessoa 

desconhecida. O boletim de ocorrência foi confeccionado somente uma 

semana após os supostos débitos, que registro, são quantias 

consideráveis. E, o mais intrigante, com toda essa informação, a 

notificação ao Banco reclamado ocorrera somente em maio de 2019. Ora, 

se o boletim de ocorrência foi registrado já uma semana após a suposta 

fraude, causa estranheza a procura do banco somente no mês de maio e 

cinco dias antes da propositura da ação. Como se não bastasse isso, o 

“extrato” que apresenta como prova não tem qualquer referência à conta, 

banco, site, horário ou qualquer outra informação que, como é cediço, 

para quem tem o costume de efetuar transações via internet banking ou 

via caixa eletrônico, sempre aparece nos extratos. Ora, tratando-se de 

empresa de internet, maior razão para apresentar documento com mais 

fidelidade, já que conhecedora dos meios de obter provas críveis. Ao 

passo que analisado de outro modo, por se tratar de empresa de internet 

e, assim, conhecedora de meios tecnológicos, torna-se ainda mais fácil a 

manipulação de dados bancários, como o apresentado, já que não tem 

referência de onde retirado, para fazer constar débitos e valores que 

alega desconhecer. Neste mesmo viés, anoto que no mesmo dia das 

supostas fraudes, a parte reclamante realizou outras transações 

bancárias com valores consideráveis, que só poderiam ter sido realizados 

pelo próprio titular ou portador do cartão, a teor do que se infere do saque 

de R$ 1.000,00 (mil reais), AG 02635, maq033853, seq0189518020914. 

Ainda no mesmo dia uma transferência de conta corrente no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o que torna ainda mais duvidosa a suposta 

fraude, até mesmo porque diante de tantas transações realizadas no 

mesmo dia, não é de se descartar a realização de transação equivocada 

pelo próprio reclamante. Tais informações corroboram uma vez mais a 

estranheza que causa a suposta alegação de fraude, notadamente pelo 

extrato apresentado não ter qualquer validade, seja pela falta de 

informação verídica sobre a conta, banco e demais dados, seja pela 

quantidade de transações realizadas no mesmo dia que possa dissociar 

da conduta do reclamante ou até mesmo possibilidade de fraude ou 

manipulação nos dados. Repiso, as transações bancárias, mormente do 

banco Bradesco, envolvem diversos dispositivos de segurança para 

garantir a lisura do procedimento, não sendo crível que no mesmo dia em 

que foram realizadas diversas transações bancárias pelo próprio 

reclamante de quantias vultosas, não tenha percebido supostamente a 

fraude ocorrida. Ora, logo após as supostas transferências questionadas, 

foi realizada outra de valor aproximado aos impugnados e não há como se 

falar que o reclamante não tenha observado na ocasião que já havia saldo 

a menor em sua conta. Ao contrário do alegado, pode-se muito bem ter 

ocorrido, igualmente, digitação de dados errados, tendo a transferência 

sido realizada equivocadamente pelo requerente. Assim, como não há 

documentos hábeis, mesmo com a inversão do ônus da prova, não há 

como ter como certa a alegação do reclamante. É a mesma observação 

que faço com relação as transações realizadas no dia 19.02.2019, em que 

houve transferências de altos valores, além de diversas transações 

bancárias pelo reclamante, causando estranheza não ter percebido a 

suposta fraude e procurado o banco para verificação, fato que ocorreu 

apenas três meses após a suposta ocorrência e coincidentemente poucos 

dias antes da propositura da ação. Como já mencionado anteriormente, por 

se tratar de empresa de internet, a parte autora tem todos os meios para 

apresentar documento válido ou ao menos que demonstre se tratar da 

conta e do banco em questão, o que não é possível aferir no presente 

caso. Mesmo em que haja inversão do ônus da prova, deve a parte autora 

apresentar um mínimo de prova hábil para corroborar suas alegações. Em 

que pese o banco Reclamado em sua defesa ter apenas alegado que as 

transferências não se deram de forma ilícita, tendo sido regulares, 

destacando que esta somente pode ser implementada por meio do uso de 

cartão magnético, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SENHA SECRETA, 

PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, coaduna com a prática bancária não 

dependendo de maiores provas sobre o métido de transação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste a parte reclamante. 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. 

Como já mencionado, o extrato apresentado pelo reclamante pode ser 

facilmente manipulado para favorecer sua intenção, ao passo que como é 

cediço, as transações bancárias envolvem segurança e tecnologia 

quando realizadas por aplicativos ou com cartões e senhas. O Banco 

Bradesco, a propósito, para transações eletrônicas dispõe de chave de 

segurança encaminhada para cada transação, além da senha, tendo 

inúmeros dispositivos para autenticar a transação, não sendo crível que a 

parte reclamante tenha sofrido com a fraude da maneira como relata. 

Verifica-se após análise detida dos autos que, em que pese a alegação da 

parte Autora de que não autorizou a transferência de valores para 
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terceiros, verifica-se que conforme narrado pela a parte Reclamada, não 

seria possível a transferência de valores da conta da parte reclamante, 

sem a sua devida anuência por meio do uso de cartão magnético, 

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SENHA SECRETA, PESSOAL E 

INTRANSFERÍVEL, comprovando assim a operação de transferência de 

valores pela parte reclamante , bem como utilização dos serviços. Cumpre 

ressaltar que 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, restou evidenciado a 

culpa exclusiva do reclamante, até porque não se incumbiu de apresentar 

provas hábeis a indicar a suposta fraude. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança. O Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso assim vem decidindo acerca da referida matéria: 

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). Presentes indícios substanciais da 

realização da operação de transferência bancária de valores pela parte 

reclamante, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débito, sendo que a parte reclamada está amparada pelo 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

configuração de danos morais. Por tais considerações com fundamento 

no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os art. 487, inciso I e 332, do Código de 

Processo Civil, com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE DO 

PEDIDO INICIAL , extinguindo o feito com julgamento de mérito, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-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 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, 30 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito
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TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)
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RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001618-63.2019.8.11.0050. INTERESSADO: MARIA DENISE KUSLER 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

proposta por MARIA DENISE KUSLER em desfavor de TRES COMERCIO DE 

PUBLICACOES LTDA, 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 parte 

autora 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. Afasto a 

preliminar de extinção/suspensão do feito tendo em vista que o processo 

de recuperação judicial da parte reclamada foi encerrado em data de 

25/07/2016, não havendo motivos para suspensão ou extinção de feito. 

Afasto a preliminar de Decadência, tendo em vista que a parte autora, por 

meio de familiares assim que tomou conhecimento da transação realizada 

pela parte reclamante em face da reclamada, entrou em contato 

administrativamente com a Empresa reclamada, requereu o cancelamento 

do contrato e deveu a mala recebida como brinde pela reclamante 

conforme (ID Nº 22780820) Passo a apreciar o mérito da demanda. 

Analisando os autos, constato que a pretensão da reclamante merece 

prosperar. Verifica-se que a parte reclamante por ser pessoa idosa, foi 

vitima de fraude e propaganda enganosa por parte da parte reclamada, 

pois achava que estava recebendo um presente e a prestação de um 

serviço gratuito, sendo induzida a assinar contrato, por motivos alheios a 

vontade. A reclamada afirma que houve a contratação dos serviços de 

livre e espontânea vontade da reclamante e que inclusive informou que já 

cancelou o contrato assinado pela parte reclamante, após ser contatada 

via administrativa. Ressalto que a relação entre as partes é fato 

incontroverso, pois fora afirmado na inicial e confessado na defesa (art. 

374,II, do CPC). Além disso, presumem-se verdadeiro os fatos, visto que a 

reclamada confirma a contratação dos serviços do fornecimento de 

revistas em sua peça contestatória, especificamente sobre a questão 

(artigo 341, do CPC). Em que pese às justificativas apresentadas pela 

reclamada, de que a parte reclamante contratou os serviços de livre e 

espontânea vontade, averiguo que a vontade da parte reclamante neste 

caso foi presumida ou seja houve induzimento por ser pessoa frágil e 

idosa, do modo que não está configurado nos autos que a parte 

reclamante agiu de maneira livre e consciente. 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). 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 e prática de ato ilícito 
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em face da reclamante, passo a apreciar os pedidos de indenizações. Os 

documentos acostados, demonstram o desrespeito da reclamada com a 

reclamante, uma vez que sofreu grandes transtornos de ordem material e 

moral em razão dos descontos em sua conta bancária, de valores que na 

verdade nem tinha conhecimento que teriam que ser pagos, ultrapassando 

a esfera do mero aborrecimento, causando frustração e humilhação ao 

consumidor. 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$ 3.000,00 (três 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$ 2.382,70 (dois mil, trezentos 

e oitenta e dois reais e setenta centavos) que deverão ser ressarcidos de 

forma simples a título de ressarcimento dos valores pagos; 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) Afastar as preliminares; b) 

reconhecer a falha da prestação do serviço e pratica de ato ilícito pela 

parte reclamada; c) condenar a parte Reclamada a indenizar a parte 

Reclamante: c.1) a título de danos materiais, nos valores correspondentes 

a R$ 2.382,70 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta 

centavos) na forma simples, com juros de 1% (um por cento) a.m., a 

contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do vencimento; 

b.2) condenar a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde o evento 

danoso, e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito. Confirmo a Liminar de 

Antecipação de Tutela deferida nos autos conforme (ID Nº 24028945). 

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. 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; 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 e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo dos Parecis-MT, 30 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002462-13.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Noticia a parte Reclamante que 

foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA por 

uma dívida no valor de R$ 331,80 (trezentos e trinta e um reais e oitenta 

centavos), Contrato nº 0277982148, data de inclusão 29/07/2019; que não 

possui débito com a Reclamada. Em sede de contestação a Reclamada 

sustenta contratação do serviço e aponta existência de legalidade nas 

cobranças, apresenta telas sistêmicas comprovando diversos 

pagamentos do reclamante, mas não comprova o pagamento do valor 

questionado nos autos, pleiteando a improcedência da ação. 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. 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. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste a parte reclamante. 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. 

Afirma a parte Reclamante que não possui qualquer débito pendente que 

justificasse o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em seu 

nome, todavia não apresentou qualquer recibo de quitação do valor 

informado, a fim de demonstrar a ilegalidade da cobrança. A Reclamada 

por sua vez afirma que a dívida é legítima, apresentou Telas Sistêmicas 

apresentando pagamentos realizados pela parte reclamante, exceto o 

débito discutidos nos autos, comprovando assim a existência de débito 

pendente da parte reclamante, bem como utilização dos serviços e débito 

que gerou a negativação. Cumpre ressaltar que 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 Reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Empresa de Telefonia, justificando a inscrição em cadastro 

de maus pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus 

probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às meras argumentações da inexistência de débito por parte do 

Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Indefiro pedido de 

condenação por litigância eis que não restou caracterizada nos autos. 

Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte reclamante 

ao pagamento dos débitos, entendo, ser legitimo visto que restou 

comprovada a existência de débito pendente de pagamento, contudo, 

apenas no valor da restrição, visto que, não foi colacionado nos autos 

demonstrativo do cálculo do débito. Por tais considerações com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os art. 487, inciso I e 332, do 

Código de Processo Civil, com resolução do mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL. JULGO IMPROCEDENTE do Pedido de 

Litigância de Má Fé e PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o 

pagamento do valor de R$ 331,80 (trezentos e trinta e um reais e oitenta 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar do respectivo vencimento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 
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55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intime-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 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; 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, 30 de março de 2020. CLÁUDIA 

ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-95.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE ARAUJO (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002463-95.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Noticia a parte Reclamante que 

foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA por 

uma dívida no valor de R$ 66,87 (sessenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos), Contrato nº 0277820400, data de inclusão 20/05/2019; que não 

possui débito com a Reclamada. Em sede de contestação a Reclamada 

sustenta contratação do serviço e aponta existência de legalidade nas 

cobranças, apresenta telas sistêmicas comprovando diversos 

pagamentos do reclamante, mas não comprova o pagamento do valor 

questionado nos autos, pleiteando a improcedência da ação. 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. 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. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste a parte reclamante. 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. 

Afirma a parte Reclamante que não possui qualquer débito pendente que 

justificasse o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em seu 

nome, todavia não apresentou comprovante de quitação. A Reclamada por 

sua vez afirma que a dívida é legítima, apresentou Telas Sistêmicas 

apresentando pagamentos realizados pela parte reclamante, exceto o 

débito discutidos nos autos, comprovando assim a existência de débito 

pendente da parte reclamante, bem como utilização dos serviços e débito 

que gerou a negativação. Cumpre ressaltar que 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 Reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte Autora está em 

débito com a Empresa de Telefonia, justificando a inscrição em cadastro 

de maus pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus 

probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às meras argumentações da inexistência de débito por parte do 

Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Indefiro pedido de 

condenação por litigância eis que não restou caracterizada nos autos. 

Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte reclamante 

ao pagamento dos débitos, entendo, ser legitimo visto que restou 

comprovada a existência de débito pendente de pagamento, contudo, 

apenas no valor da restrição, visto que, não foi colacionado nos autos 

demonstrativo do cálculo do débito. Por tais considerações com 

fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os art. 487, inciso I e 332, do 

Código de Processo Civil, com resolução do mérito, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL. Julgo IMPROCEDENTE o Pedido de 

Litigância de Má Fé e PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o 

pagamento do valor de R$ 66,87 (sessenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar do respectivo vencimento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-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 efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Intime-se a parte 

reclamante 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; 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

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002821-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002821-57.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.362,01 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: VILSON DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), 

conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 

30 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001854-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001854-46.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 12.790,81 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: AYMORE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAMIL ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ELTON DIAS PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", 

devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 30 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: 1002280-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLECIANE MARIANO JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002280-24.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: EUCLECIANE MARIANO JARDIM ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, FABIANO MORAES 

PIMPINATI POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMADO: FERNANDO CESAR ZANDONADI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto à contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) 

requerida(s), conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. 

CAMPO VERDE, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002313-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. DAS NEVES MOTA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIANE DAS NEVES MOTA OAB - 972.658.021-87 (REPRESENTANTE)

 

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. 1002313-14.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 2.137,00 ESPÉCIE: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO 

OESTE LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BEATRIZ PEREIRA DE 

AZEVEDO SANT ANA, JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR POLO PASSIVO: L. DAS NEVES 

MOTA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, tendo em vista que a parte requerida não apresentou 

contestação até a presente data, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, para o prosseguimento do feito. CAMPO VERDE, 

30 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: 1002163-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONINA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002163-67.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA ALICE TEIXEIRA Endereço: Av. Tancredo Neves, 297, 

Quadra 15 - lote 10, Jardim Campo Verde I, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: LEONINA TEIXEIRA DA SILVA 

Endereço: Av. Tancredo Neves, 297, Lote 10 - Quadra 15, Jardim Campo 

Verde I, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita, conforme determina o art. 755, 

§3º, do NCPC, cientificando-os ainda que foi nomeada MARIA ALICE 

TEIXEIRA como curadora da interditanda LEONINA TEIXEIRA DA SILVA, 

sendo a interdição total, ou seja, para a realização de todos os atos da 

vida civil. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada 

pelo ilustre Defensor Público, em face de Leonina Teixeira da Silva. 

Recebida a inicial, e deferido o pedido liminar, foi designada audiência para 

o interrogatório da Interditanda. Depois da audiência, em substituição às 

informações verbais, o Dr. Henrique Rauber Lenz respondeu os quesitos 

por escrito, confirmando a condição descrita na inicial. Instado a 

manifestar-se, o Defensor Público pugnou pelo deferimento imediato do 

pedido, decretando-se desde logo a interdição, ao que não se opôs o 

Ministério Público. É o relato do necessário. Fundamento. Pela leitura do 

novo Código Civil, são dois os requisitos básicos para a convicção do 

julgador: a) o exame pessoal do arguido de incapacidade; b) a 

manifestação de profissionais. Em audiência realizada, comprovou-se a 

incapacidade total da Interditanda em realizar os atos da vida civil. Depois, 

por escrito, juntou-se resposta do profissional médico, confirmando a 

conclusão inicial. Portanto, em razão da condição atual da Interditanda, 

tem-se o suficiente para a decretação de sua interdição, visto que sua 

incapacidade traduz uma situação de fato que merece regularização legal 

e jurídica. A nomeação da Sra. Maria Alice Teixeira como curadora 

definitiva ratifica uma situação já existente e atende plenamente aos 

interesses da Incapaz. Diante do exposto, e em consonância com o 

parecer ministerial, DECRETO a interdição de Leonina Teixeira da Silva, 

devidamente qualificada, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

os atos da vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO 

como curadora a Sra. Maria Alice Teixeira, que deverá prestar 

compromisso legal. Inscreva-se a presente sentença no registro civil (Lei 

6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, nos termos do art. 

755, § 3º, do NCPC. Publicados os editais, expedidos os mandados de 

averbação e colhido o compromisso da Curadora de bem e fielmente 

cumprir o encargo, procedam-se às anotações necessárias e 

arquivem-se com baixa nos registros cartorários e distribuição. Publicada 

em audiência, saem os presentes devidamente intimados. 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, VANESSA SILVA 

TIAGO FUJII, digitei. CAMPO VERDE, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Analista 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, 
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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: 1003285-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ALVES FONSECA (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. 1003285-81.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.730,54 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: BANCO BRADESCO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MAURO PAULO GALERA MARI POLO PASSIVO: CHARLES 

ALVES FONSECA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a 

tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", 

"Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o 

pagamento. CAMPO VERDE, 30 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: 1002398-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIR SOARES SZPACKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, considerando que inexistem 

insurgências acerca do laudo pericial, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES apresentarem alegações finais, caso já tenha feito, desconsidere 

tal certidão. Campo Verde, 30 de Março de 2020. Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003210-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA LESSA MAIA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. Campo Verde, 30 de Março de 2020. 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002407-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBZ COMPANY DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO MEDA OAB - PR06320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002407-59.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que apresentem cópia do auto de avaliação do imóvel, a fim de 

permitir o seguimento da execução. Sem prejuízo, NOMEIO, como leiloeiro, 

o Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT nº 019, com 

endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.836, edf. 

Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, E-mail: flares_aguiar@hotmail.com. 

Ao Leiloeiro, ARBITRO comissão correspondente a 2,5% do valor da 

avaliação, suportada pelo Exequente, nas hipóteses de adjudicação ou de 

remissão, e a 5% do valor do bem em caso de arrematação, paga pelo 

arrematante (art. 884, parágrafo único, do NCPC). INTIME-SE o Sr. Leiloeiro 

para que, em aceitando o encargo, e atendendo às disposições do art. 

884 e 887 do NCPC, disponibilize data para a realização do leilão. O Sr. 

Leiloeiro, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, deverá 

cientificar o Executado, por meio de seu Advogado, ou por correio, se não 

tiver Procurador constituído (art. 889, I, do NCPC), bem como os terceiros 

arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, considerando que inexistem 

insurgências para a perita responder, quanto ao laudo pericial, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES APRESENTAREM 

ALEGAÇÕES FINAIS. Campo Verde, 30 de Março de 2020 Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003787-20.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO APARECIDO FRERES DOURADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo e 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito. Campo 

Verde, 30 de Março de 2020
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE MORAES COSTACURTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSIDERANDO 

QUE NÃO HÁ ESCLARECIMENTOS A SEREM FEITOS À PERITA, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES APRESENTAREM 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL, SUCESSIVO. CAMPO VERDE, 30 

DE MARÇO DE 2020. ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONSIDERANDO 

QUE NÃO HÁ ESCLARECIMENTOS A SEREM FEITOS À PERITA, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS PARTES APRESENTAREM 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO LEGAL, SUCESSIVO. CAMPO VERDE, 30 

DE MARÇO DE 2020. ANALISTA JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138013 Nr: 9826-21.2017.811.0051

 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): Bruno Luis Pires-ME, Laerte Geraldino Borges, 

Josiana Marinho Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Autos nº 9826-21.2014.811.0051 - 138013

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

A capacidade postulatória é considerada como pressuposto processual, 

cujo desatendimento deve ser reconhecido de ofício pelo Juiz por se tratar 

de questão de ordem pública, e se consubstancia na obrigatoriedade da 

parte em ser representada em juízo por advogado devidamente 

constituído.

Tal obrigatoriedade tem lastro no art. 103, do Novo Código de Processo 

Civil:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”.

É cediço que a parte será representada em juízo por seu advogado, que 

deverá demonstrar nos autos instrumento procuratório que o habilite.

A ausência de tal instrumento, ou o defeito em sua confecção e validade, 

é óbice intransponível para o correto andamento do feito, impedindo que o 

Magistrado julgue o mérito da demanda.

Porém, sendo vício sanável, é necessária a concessão e prazo razoável à 

Parte para que corrija o vício de representação processual encontrado.

Assim, nos termos do art. 76, do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE 

o Requerido Bruno Luis Pires – Me. para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

junte aos autos o competente instrumento procuratório, outorgado aos 

Causídicos subscritores da contestação, sob pena de não conhecimento 

da defesa.

Depois, CONCLUSOS.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127121 Nr: 4343-10.2017.811.0051

 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: Ricardo Leandro Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-acidente aduzido pelo 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir do dia seguinte da cessação do benefício de 

auxílio-doença anteriormente recebido pelo Requerente, ocorrido em 28 de 

fevereiro de 2007.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma 

única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-acidente, com renda mensal inicial de 50% do salário de benefício, 

podendo ser inferior ao valor de um salário, dado o caráter 

exclusivamente indenizatório do benefício concedido.Oficie-se ao posto do 

INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada 

cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 19 de março de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135643 Nr: 8597-26.2017.811.0051

 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: Waldemar Krilow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Silma Damman Krilow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8597-26.2017.811.0051 - 135643

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

Embora não tenham sido juntados os documentos de identidade 

correspondentes, os Herdeiros Pedro e Maria Júlia foram qualificados 

como menores, de maneira que se faz necessária a intervenção do 

Ministério Público, especialmente para que se manifeste quanto ao pedido 

de conversão do inventário em arrolamento, nos exatos termos do art. 665 

do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 665. O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda 

que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o 

Ministério Público.”

Para além disso, nota-se a manifestação de interesse assim da Fazenda 

Nacional como do Estado de Mato Grosso.

Assim, INTIME-SE a Inventariante, na pessoa de seu Procurador, para que 

diga sobre o pedido da União e do Estado de Mato Grosso.

Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que diga 

sobre o pedido de conversão do inventário em arrolamento, nos termos 

dos artigos 664 e 665 do NCPC.
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Após, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113746 Nr: 4221-31.2016.811.0051

 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: VILMA APARECIDA DOS REIS BAUERMEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis, Sirlei Pereira dos Neri 

Reis, Caramuru Alimentos Ltda, Emílio Divino Rodrigues, Carlos Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES - OAB:117166, 

Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

à contestação apresentada pela parte requerida André Paulo dos Reis, 

bem como para, no mesmo prazo, manifestar quanto à petição juntada aos 

autos pela procuradoria federal.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003241-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

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

BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003241-62.2019.8.11.0051 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: EDERZA SOARES DA SILVA Endereço: Rua 

Buritis, s/n, Quadra 03, Lote 02, Recanto do Bosque II, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: GILSON BERNADO DA 

SILVA Endereço: Rua Tancredo Neves, 17, Centro, PARANATINGA - MT - 

CEP: 78870-000 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, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. 

RESUMO DA INICIAL:EDERZA SOARES DA SILVA, brasileira, casada, 

portadora do RG n° 1699020-0 SSP/MT, inscrita no CPF sob o n° 

012.187.291-20, residente e domiciliada na Rua dos Buritis, nº S/N, Quadra 

03, Lote 02, Bairro: Recanto do Bosque II, na cidade e Comarca de Campo 

Verde/MT, CEP: 78840-000, com o número para contato (66) 9 9688-3408, 

por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

via Defensor Público que, no uso de suas atribuições legais e 

institucionais, ao final assina, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, para requerer a redistribuição dos autos acima citado, e 

posteriormente com fundamento nos artigos, fulcro no artigo 226, § 6º, da 

CF, com a redação que lhe deu a EC 66/2010, propor a presente ação de: 

DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO (EC Nº 66/2010) em face de GILSON 

BERNADO DA SILVA, brasileiro, natural de Jataí/GO, nascido aos 20 de 

agosto de 1951, com endereço em local incerto e não sabido, pelos 

motivos fáticos e de direito a seguir expostos: Código do assistido (a): 

301437 Pasta Interna: CI0096034/2019 Rua Aracaju, 1656, Campo Real II, 

Campo Verde/MT CEP 78840-000 / Tel.: (66) 3419-5463 

defensoriacampoverde@gmail.com LSene DA INEXISTÊNCIA DO E-MAIL: 

Preliminarmente cumpre esclarecer que a parte autora informou não 

possuir endereço eletrônico. Destarte, não há infringência ao inciso II do 

art. 319 do Código de Processo Civil. I - DOS FATOS: As partes 

oficializaram a união aos 20/02/1986, adotando como regime a Comunhão 

Parcial de Bens, conforme se extrai da certidão de casamento anexa. 

Importante destacar que estão separados de fato há aproximadamente 25 

(vinte e cinco) anos. É importante destacar que durante o casamento as 

partes não tiveram filhos em comum, e não amealharam patrimônio comum, 

nada havendo bens e dívidas partilhar. Com o casamento houve alteração 

do nome da requerente, assim, requer que volte a usar o nome de solteira, 

sendo, JOSELENE GONÇALVES DE AMORIM. Destarte, em razão dos 

incontornáveis problemas que tornaram a convivência do casal 

insustentável, impõe -se o reconhecimento do divórcio como direito 

potestativo extintivo do Código do assistido (a): 301437 Pasta Interna: 

CI0096034/2019 Rua Aracaju, 1656, Campo Real II, Campo Verde/MT CEP 

78840-000 / Tel.: (66) 3419-5463 defensoriacampoverde@gmail.com 

LSene matrimônio, nos termos da novel redação dada ao artigo 226, § 6º, 

da CF, pela Emenda Constitucional nº 66/2010. II - DO DIREITO: Expostos 

sucintamente os fatos, passemos ao declínio dos fundamentos jurídicos 

que estão a amparar o presente pleito. Trata-se de ação de divórcio direto 

litigioso proposta com suporte no artigo 226, § 6º da Constituição Federal 

que, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

passou a exigir apenas que um dos cônjuges manifeste o interesse em 

dissolver o casamento. De fato, a mudança constitucional implementada 

recentemente segue uma tendência de menor intervenção do Estado na 

vida do cidadão, eliminando os prazos anteriormente exigidos para 

propositura do divórcio, de forma a tornar inútil o já envelhecido e 

desacreditado instituto da separação. Afastada a exigência de prazos 

pela novel redação do artigo 226, § 6º da Constituição Federal, a 

decretação do divórcio, no caso em testilha, é direito líquido e certo do 

requerente, decorrente do basilar princípio da dignidade da pessoa 

humana e do princípio da liberdade, pelos quais todos têm o direito de 

procurar a felicidade da forma como melhor lhe aprouver, dirigindo Código 

do assistido (a): 301437 Pasta Interna: CI0096034/2019 Rua Aracaju, 

1656, Campo Real II, Campo Verde/MT CEP 78840-000 / Tel.: (66) 

3419-5463 defensoriacampoverde@gmail.com LSene a própria vida sem a 

indesejada e nociva intervenção estatal ou de terceiros. Dessa forma, não 

pode o requerido opor-se à pretensão da requerente, uma vez que não 

pode forçá-lo a manter um casamento não mais desejado e já totalmente 

destruído pelos desentendimentos e pelo transcurso do longo tempo de 

separação fática. Com isso, para que seja decretado o divórcio, impõe-se 

tão somente a vontade expressa de uma das partes no sentido de pleitear 

a dissolução do casamento, conforme pedido ora formulado pelo 

requerente. III - DOS PEDIDOS: Posto isso, requer-se: a) Sejam concedidos 

ao requerente, de plano, os benefícios da Justiça Gratuita, em sua 

integralidade, nos termos da Declaração de Hipossuficiência Econômica 

anexa, consoante preconizam os artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil; b) Seja o requerido CITADO POR EDITAL, para, querendo, responder 

aos termos da presente demanda no prazo legal, sob as penas da lei; c) O 

requerente pleiteia, com fulcro no art. 319, inciso VII, do Diploma Adjetivo, 

que seja realizada audiência de auto composição, comprometendo-se a 

parte Código do assistido (a): 301437 Pasta Interna: CI0096034/2019 Rua 

Aracaju, 1656, Campo Real II, Campo Verde/MT CEP 78840-000 / Tel.: (66) 

3419-5463 defensoriacampoverde@gmail.com LSene Autora a 

comparecer na referida assentada. Requer, ainda, que as intimações para 

comparecimento à audiência sejam feitas na pessoa da Parte, dada as 

peculiaridades das atribuições defensoriais, com fulcro no art. 186, §2º, 

do NCPC; d) A intimação pessoal do Defensor Público para todos os 

termos e atos do processo (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 

080/94; artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 146/03 e artigo 5º, da 

Lei Federal n.º 1.060/50); e) Seja ao final julgado procedente o pedido 

autoral para o fim de decretar o divórcio do casal, com a averbação no 

Registro competente, com a alteração no nome da requerente, para que 

conste o seguinte: EDERZA SOARES DE AMORIM; f) A condenação do 

requerido nos corolários da sucumbência, notadamente honorários 

advocatícios justos, que deverão ser recolhidos aos cofres públicos, de 

acordo com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC e nos termos do inciso XI e 

parágrafo 1º, do artigo 33, da Lei Complementar Estadual n.º 146 de 30 de 

dezembro de 2003, diretamente no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

Conta n° 1041.050-3 (Conta da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso); Protestam provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, sem exclusão de nenhum, especificada desde já a prova 

documental, inclusive com a juntada posterior de outros documentos, se 

necessário for, o depoimento pessoal do requerido, sob pena de 
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confesso, a oitiva das testemunhas oportunamente arroladas, sem 

prejuízo de outras provas necessárias a serem especificadas no momento 

adequado. DESPACHO/ DECISÃO: Em razão da inexistência de filhos em 

comum, da alegada inexistência de bens ou de dívidas a partilhar, bem 

como da separação do casal por período superior a vinte e cinco anos, 

entende-se impertinente a designação de audiência de conciliação 

prévia.Consequentemente, deixa-se de atender à regra do art. 695, § 1º, 

do NCPC, aplicável que é às hipóteses em que se faz pertinente a 

audiência de conciliação.Por outro lado, a citação que integralizará o 

processo haverá de ser pessoal, tanto quanto possível. Assim, 

DETERMINO a solicitação de informações à Receita Federal e à Justiça 

Eleitoral, a fim de identificar o endereço atualizado do 

Requerido.Localizado o endereço, CITE-SE o Requerido para que ofereça 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da juntada da 

carta precatória (art. 231, VI, do NCPC).Não sendo possível a localização 

do Requerido, EXPEÇA-SE edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 

consignando a advertência acima. Nessa hipótese, NOMEIO o ilustre Dr. 

Valdir Ariones Pimpinati Junior como curador especial do Requerido, 

abrindo-lhe vista para manifestação no aludido prazo.Por fim, na forma do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. E, para 

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

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA IZABEL BORECKI, 

digitei. CAMPO VERDE, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000462-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000462-71.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença de 

Alimentos Decisão. Vistos etc. Em relação às prestações recentes, únicas 

autorizadoras da medida de coerção pessoal solicitada pelo douto 

Defensor Público, nota-se, da inicial, a cobrança de alimentos vencidos 

nos meses de março a maio de 2018, cada um deles no valor 

correspondente a 50% do salário mínimo. Já quanto às prestações 

antigas, o presente cumprimento de sentença pretende a execução das 

prestações vencidas no período compreendido entre outubro de 2009 e 

fevereiro de 2018. Citado, o Executado apresentou comprovante de 

pagamento de várias prestações, embora parciais, dos alimentos vencidos 

no período exigido. Em relação àquelas prestações recentes, comprovou o 

pagamento de R$ 150,00 nos meses de março a maio de 2018. Novamente 

aos autos, a Exequente solicitou a prisão civil do Devedor, em razão do 

inadimplemento dos meses de março de 2018 a julho de 2019. Nada pediu 

em relação às prestações mais antigas. De simples análise dos cálculos, 

nota-se o abatimento apenas de R$ 75,00 no mês de março de 2018, 

desconsiderando, então, os recibos apresentados pelo Executado em sua 

manifestação. Assim, evidentemente, impõe-se a correção, para que 

sejam abatidos todos os valores indicados pelo Executado e não 

impugnados pela Exequente. Conforme cálculos apensos, a dívida atinge, 

neste momento, a quantia de R$ 6.504,98. Impõe-se, pois, a prisão civil do 

Devedor. Decido. Pelo exposto, DECRETO a prisão civil do Executado pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. Sendo comprovado o pagamento da 

integralidade da dívida, RECOLHA-SE o mandado de prisão ou EXPEÇA-SE 

o de soltura, conforme a hipótese. Sem prejuízo, ABRA-SE vista dos autos 

à Defensoria Pública, para que se manifeste quanto às prestações 

atrasadas, não albergadas pela medida de prisão civil. Em seguida, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público, para que solicite o que entender de 

direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 30 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000138-13.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELOS (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS OLIVEIRA VASCONCELOS (DE CUJUS)

 

Processo nº 1000183-13.2020.8.11.0051 Arrolamento sumário. Vistos etc. 

Cuida-se de pedido de arrolamento sumário dos bens deixados por 

EPAMINONDAS OLIVEIRA VASCONCELOS, formulado pela sucessora 

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, já qualificada nos autos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial e sua emenda, eis 

que preenchidos os requisitos legais. Por conseguinte, NOMEIO a 

requerente MARIA APARECIDA DE ALMEIDA como inventariante, que 

independentemente de termo desempenhará fielmente seu encargo. 

PROCESSE-SE o arrolamento, providenciando-se a juntada do 

comprovante de quitação do imposto de transmissão causa mortis 

(ITCMD), bem como das certidões negativas expedidas pelas fazendas 

públicas municipal, estadual e nacional. Dispensada a oitiva ministerial, eis 

que inexistem sucessores incapazes, razão pela qual, cumpridas as 

providências acima, VOLVAM-ME os autos para análise e deliberação. Por 

fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003231-18.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN (AUTOR(A))

FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

 

Processo nº 1003231-18.2019.8.11.0051 Ação revisional de contrato com 

pedido de tutela antecipada. Vistos etc. FRANCIENE MORA DE MIRANDA 

EIRELI – ME e outra propuseram ação revisional de contrato com pedido de 

tutela antecipada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO, ambos já qualificados. 

Extrai-se dos autos que a parte requerente requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não 

possui capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e 

taxas judiciárias. Após a análise da exordial, foi oportunizada a esta a 
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possibilidade de comprovar a ausência de recursos, porém, intimada, a 

autora quedou-se silente (id. 29640164). É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Convém explicitar, de início, que a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada nas provas dos 

autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, 

de modo que este deve ser deferido somente a quem provar, 

satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV). 

Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige que a requerente 

esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de 

que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo 

sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família. No caso 

dos autos, denota-se que a primeira requerente é pessoa jurídica e a 

segunda qualifica-se como empresária, entretanto não acostaram ao feito 

quaisquer documentos que atestem a alegada parca condição 

econômico-financeira. Outrossim, apesar de oportunizado, a parte 

demandante deixou de trazer qualquer documento hábil para comprovar 

suas rendas, tais quais: carteira de trabalho, declaração de imposto de 

renda ou registro similar. Logo, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA 

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE 

CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos 

comprovação de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das 

custas processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

– j. 16.06.2010) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS 

DO DEVEDOR – DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AOS 

MESMOS E OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INCENSURÁVEL 

– RECURSO IMPROVIDO. Os embargos do devedor somente podem ser 

recebidos com efeito suspensivo se presentes os requisitos elencados no 

art. 739-A, § 1°, do CPC. Se o patrimônio do requerente se mostra 

extremamente vultoso, correta a decisão que indefere a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, notadamente quando as 

custas a serem recolhidas se mostram insignificantes frente aos bens que 

compõem esse patrimônio. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

107064/2009 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTES: AMAURY JOSE GUOLO E OUTRO(s) AGRAVADO: 

BANCO DO BRASIL S. A. – RELATOR: EXMO. SR. DES. LEÔNIDAS 

DUARTE MONTEIRO – j. 16.12.2009) (negritei). Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo. INTIME-SE a 

requerente para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no 

art. 320 e 321, § único, do NCPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002109-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA BEBIANO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

Processo nº 1002109-67.2019.8.11.0051 Ação revisional de cláusulas 

contratuais c/ pedido de restituição em dobro do indébito e pedido de tutela 

antecipada de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação revisional de 

cláusulas contratuais c/ pedido de restituição em dobro do indébito e 

pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por IVONE PEREIRA 

BEBIANO – ME em face de GENTILIN & BIAZON, 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 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 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILO ASSUMPCAO MACHADO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

Processo nº 1003276-22.2019.8.11.0051 Ação revisional de cláusulas 

contratuais c/ pedido de restituição em dobro do indébito e pedido de tutela 

antecipada de urgência. Vistos etc. NILO ASSUMPÇÃO MACHADO FILHO 

propõe ação revisional de cláusulas contratuais c/ pedido de restituição 

em dobro do indébito e pedido de tutela antecipada de urgência em 

desfavor de GENTILIN & BIAZON, ambos já qualificados. Extrai-se dos 

autos que o requerente postula a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ao argumento de que não possui capacidade financeira para 

arcar com o pagamento das custas e taxas judiciárias, sem prejuízo de 

seu sustento. Após a análise da exordial, foi oportunizada a possibilidade 

de comprovar a ausência de recursos, tendo o próprio apresentado CTPS 

(id. 28208871). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Convém explicitar, de início, que a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada 

nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada 

caso concreto, de modo que este deve ser deferido somente a quem 

provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV). 

Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige que a embargante 

esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de 

que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo 

sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família. No caso 

dos autos, denota-se que a parte requerente qualificou-se na exordial 

como “comerciante”. Todavia, para fins de comprovar sua 

hipossuficiência, colacionou aos autos CTPS, cujo último registro data de 

31.01.1977, ou seja, o documento apresentado não se reveste da 

contemporaneidade necessária para fins de aferição da alegada parca 

condição financeira. Ademais, vislumbra-se que há contradição no que 

tange às informações declinadas em juízo, pois ao passo que qualifica-se 

como comerciante na peça de ingresso, o autor, ao realizar emenda à 

exordial, aduz que “sobrevive de bicos”. Cediço, também, que o 

requerente adquiriu dois (02) terrenos da requerida, consoante se extrai 

do processo nº 1003348-09.2019.8.11.0051, circunstância que somente 

afasta a alegação de insuficiência de recursos. Aliás, convém 

excursionar que o deferimento da gratuidade de justiça naqueles autos 

não vincula a apreciação do pleito nesta ação, máxime porque foram 

observados outros subsídios a justificar o indeferimento do pedido. Logo, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO 

IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação de que o patrimônio do 

devedor comporta o pagamento das custas processuais, tal circunstância 

retira do requerente o perfil de hipossuficiência, pressuposto da norma 

instituidora do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE CAMPO VERDE - AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO 

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. 

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16.06.2010) (destaquei). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO QUE INDEFERE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS MESMOS E OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – 

DECISÃO INCENSURÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. Os embargos do 

devedor somente podem ser recebidos com efeito suspensivo se 

presentes os requisitos elencados no art. 739-A, § 1°, do CPC. Se o 

patrimônio do requerente se mostra extremamente vultoso, correta a 

decisão que indefere a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, notadamente quando as custas a serem recolhidas se mostram 

insignificantes frente aos bens que compõem esse patrimônio. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 107064/2009 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE CAMPO VERDE - AGRAVANTES: AMAURY JOSE GUOLO E 

OUTRO(s) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A. – RELATOR: EXMO. SR. 

DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO – j. 16.12.2009) (negritei). Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo. INTIME-SE 

a requerente para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no 

art. 320 e 321, § único, do NCPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001645-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

L. R. C. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO 

REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1001645-43.2019.8.11.0051 Ação de retificação de registro 

civil. Vistos etc. Trata-se de ação de retificação de registro civil ajuizada 

por LEONARDO RODRIGUES CEZÁRIO DIAS, representado pelo genitor 

GILMAR RODRIGUES DIAS, já devidamente qualificados, em que alega a 

existência de equívoco no tocante à data de nascimento constante no 

assento respectivo. Determinada a emenda à exordial, o autor não 

colacionou aos autos os documentos solicitados, embora advertido que 

sua indiligência acarretaria a extinção do feito. 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 à apresentação dos 

documentos solicitados. Neste contexto, diante do não atendimento da 

determinação de emenda à exordial pela parte autora, de rigor a aplicação 

do parágrafo único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 321. 

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

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

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

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

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destaca-se, ainda, que em se 

tratando de omissão quanto à emenda à inicial não há falar-se em 

intimação pessoal do requerente para sanar o vício. Com o intuito de 

corroborar com tal assertiva, colaciona-se o seguinte julgado proferido 

pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO 

DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO 

CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, 

sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo 

fixado pelo juiz. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se 

válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos 

advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III - 

Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo 

por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (TJMT, AI 

50032/2015, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 

06.05.2015) Diante do exposto, considerando a inércia da parte autora, 

INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei nº 

13.105/15 e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do 

novo Código de Processo Civil. Por fim, DEFIRO o pedido de justiça 
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gratuita. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ATILIO KALAF SERON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo nº 1000175-40.2020.8.11.0051 Vistos etc. Considerando que as 

custas judiciais foram recolhidas sem observância ao novo valor dado à 

causa, CONCEDO o prazo suplementar de cinco (05) dias para que a parte 

requerente comprove o pagamento das custas complementares. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 16 de março de 

2020 MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000248-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), acerca da decisão id. 30206352, devendo atender a 

determinação contida na decisão id. 29090316 no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Campo Verde-MT, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001133-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DIAS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PERES DA SILVA OAB - SP248929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S JOALHEIROS LTDA - ME (REU)

 

Processo nº 1001133-60.2019.8.11.0051 Ação monitória. Vistos etc. 

Trata-se de ação monitória ajuizada por OTÁVIO DIAS JÚNIOR em 

desfavor de M S JOALHEIROS LTDA, 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, 

consoante certificado no id. 27799874. 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 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[2], § 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, 20 

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. [2] 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002696-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. B. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1002696-89.2019.811.0051 Ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/ partilha de bens c/c pedido de alimentos e 

guarda. Vistos etc. Trata-se de ação de ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/ partilha de bens c/c pedido de alimentos e 

guarda ajuizada por EVINEY SUELLEN ROSA SILVA em face de ANTONIO 

MARCOS SANTANA BASTOS, ambos já devidamente qualificados. Após a 

análise da exordial, foi determinada a remessa do feito ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania para a tentativa de composição entre 

as partes. Na data marcada, as partes não transigiram, contudo, 

posteriormente, carrearam aos autos minuta de acordo (id. 27642033). 

Com vista dos autos, o Parquet manifestou-se favoravelmente à 

homologação da avença (id. 29363605). Os autos vieram-me conclusos. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA UNIÃO ESTÁVEL. 

De início, extrai-se dos autos que as partes acordaram quanto à 

existência da união estável, com marco inicial em janeiro de 2010, e 

manifestaram o desejo em dissolvê-la a partir de julho de 2019. II – DA 

GUARDA DA FILHA. Acordaram os litigantes que a guarda da menor 

KARINY DA SILVA BASTOS será exercida pela requerente. O genitor, por 

sua vez, poderá realizar visitas aos finais de semana, podendo retirar a 

menor às 19h00min do sábado e devolvê-la até as 08h00min da 

segunda-feira. III – DOS ALIMENTOS. O genitor, ora requerente, pagará à 

filha, a título de pensão alimentícia, o valor mensal correspondente a 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo vigente, hoje equivalente a R$ 

418,00 (quatrocentos e dezoito reais), o qual será depositado até o dia 10 

(dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da 

requerida. As despesas extraordinárias com saúde e educação, não 

custeadas pelo Estado, serão partilhadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada genitor, mediante comprovação. IV - DOS 

BENS. Em relação aos bens, foi acordada a partilha nas alíneas b, c, d e e 

do acordo respectivo. V - DISPOSITIVO. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, fazendo parte integrante desta 

sentença as cláusulas e condições avençadas no termo de sessão de 

conciliação para o fim de declarar e dissolver a união estável havida entre 

EVINEY SUELLEN ROSA SILVA e ANTONIO MARCOS SANTANA BASTOS, 

com fulcro no art. 1.723 do Código Civil, cessando os deveres de 

coabitação e fidelidade recíproca, bem como as disposições referentes à 

partilha de bens, fazendo parte integrante desta sentença, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, III, “b” do NCPC. 

Sem custas, nos termos do art. 90, § 3º, do NCPC. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Renunciado ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000049-87.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUSA DOS SANTOS SILVA (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)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

28806274, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 29 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003588-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (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)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que a contestação e anexos id. 

27972636, é TEMPESTIVA. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de 

seu(ua,s) procurador(es), para apresentar(em) impugnação no prazo 

legal. Campo Verde-MT, 29 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000920-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte 

requerida apresentar defesa. Que INTIMO o autor, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC., nos termos da decisão id. 20109567. Campo 

Verde-MT, 29 de março de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001811-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

FABRICIA MARQUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para o 

requerido apresentar contestação. Que por orientação judicial, INTIMO a 

parte autora para impulsionar o feito, no prazo de 15 dias, indicando ainda 

as provas que pretende produzir, especificando com objetividade e 

justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do 

NCPC. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 30 de março de 2020. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001181-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 30 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001773-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ PAVINATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))
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I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 30 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001200-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTER SILVA DE JESUS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as PARTES 

para indicarem, no prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, especificando com objetividade e justificando sua pertinência, 

sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 30 de março de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. (EXEQUENTE)

J. G. D. S. (EXEQUENTE)

I. I. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000638-50.2018.8.11.0051 Execução de alimentos. Vistos 

etc. Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por J. G. D. S. e 

outros (2) em desfavor de DORIVAL GONÇALVES, já qualificados nos 

autos. Vislumbra-se que a parte exequente informa o adimplemento do 

débito e, instado a manifestar o Ministério Público opina pela extinção do 

feito. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que razão não persiste para 

o prosseguimento do feito, uma vez que houve o integral pagamento da 

dívida alimentar executada. Diante do exposto, tendo em vista a satisfação 

do débito efetuado pela parte executada, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do art. 924, inciso II, do novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002410-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA SAO JORGE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002410-48.2018.8.11.0051 Execução fiscal. Vistos etc. 

Cuida-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de DESTILARIA SÃO JORGE LTDA. – ME, e seus 

sócios ALTAIR AFONSO MEZZOMO e ANDRÉ LUIZ PISATTO MEZZOMO, 

todos já devidamente qualificados. Devidamente citada, a parte executada 

apresenta exceção de pré-executividade e sustenta, preliminarmente, a 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa 

pela não apresentação do processo administrativo. No mérito, alega a 

existência de excesso de execução. Intimada, a fazenda exequente nada 

manifestou. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o novo Código 

de Processo Civil manteve a essência da sistemática adotada pela norma 

anterior, apenas aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que 

também não dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de 

exceção de pré-executividade. Malgrado esta certeza, referido instituto 

ainda possui aceitação suficiente para justificar sua manutenção no 

mundo jurídico como instrumento de defesa do executado, máxime porque 

não obstante a possibilidade de defesa na execução e cumprimento de 

sentença independa de garantia do juízo, tem-se que limitar a alegação de 

algum vício ou nulidade às hipóteses de oposição de embargos e 

impugnação, representará uma obstaculização desnecessária à 

prestação jurisdicional, com desperdício da máquina judiciária, o que 

afronta ao princípio constitucional inserto no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. Com efeito, sendo obedecidas as 

condições e pressupostos da execução, mantém-se a possibilidade do 

executado abordar a questão nos próprios autos. Todavia, deve-se 

advertir que o manuseio da exceção de pré-executividade tem sua 

admissibilidade condicionada à prova inequívoca no processo e deve ser 

utilizada para solucionar questões de ordem pública, passíveis de ser 

apreciadas de ofício e desde que independam de dilação probatória. 

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o 

entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme 

se observa dos arestos abaixo citados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — 

ERRO MATERIAL DESINFLUENTE PARA A CONCLUSÃO — 

CONSTATAÇÃO — CORREÇÃO — NECESSIDADE — EFEITOS 

INFRINGENTES — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXAME 

DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Constatado erro material no acórdão, que 

não altera a conclusão, impõe-se a sua correção, sem, entretanto, 

conferir efeitos infringentes, porque a exceção de pré-executividade não 

é o instrumento processual adequado para analisar questões que 

demandem dilação probatória. Para fins de prequestionamento, é 

suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Recurso 

provido em parte para correção de erro material, sem atribuição de efeitos 

infringentes. (TJMT, EDcl no AgR no AI 153530/2015, 4ª Câmara Cível, j. 

15.03.2016) REGIMENTAL— AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — SÓCIO CONSTANTE DA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA— EXAME DE RESPONSABILIDADE — VIA 

ELEITA — INADEQUAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — 

SEGUIMENTO NEGADO — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — 

MANUTENÇÃO. Por demandar dilação probatória, a exceção de 

pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame 

de responsabilidade de sócio constante da Certidão de Dívida Ativa, pelo 

que deve ser mantida a decisão unipessoal do relator que negou 

seguimento ao recurso. Recurso não provido. (TJMT, AgR no AI 

153530/2015, 4ª Câmara Cível, j. 15.12.2015) Nesta linha de intelecção, a 

apreciação da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na 

alegação de que a parte executada não foi notificada, bem como da 

ocorrência de excesso de execução, prescindem de produção de prova, 

o que em regra não se admite por meio de exceção de pré-executividade. 

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, segue abaixo o 

seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (CONDOMÍNIO). IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO ADEQUADO PARA VEICULAR MATÉRIAS 

COGNOCÍVEIS DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO 

EVIDENTE. DESCABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO AJUIZADOS 

NO PRAZO LEGAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão 

que não conhece de exceção de pré-executividade manejada pelos 

executados por se tratar de via eleita inadequada. 2. Os Tribunais têm 

admitido a exceção de pré-executividade como meio de defesa em sede 

de ação de execução, mas restringe seu cabimento para as situações em 

que não se faça necessária dilação probatória ou em que as questões 

suscitadas possam ser conhecidas de ofício pelo Juízo. 3. A alegação de 

excesso de execução, sobretudo quando não evidente o excesso, não 

pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. Para isso, 

cabe à parte interessada se valer dos embargos à execução, meio de 

defesa próprio da ação executiva que permite o conhecimento amplo de 

todas as matérias de defesa. 4. Assim, não interpostos tempestivamente 
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Embargos à Execução, não pode o devedor opor Exceção de 

Pré-executividade para alegar excesso de execução. 5. Recurso 

conhecido e não provido. (TJDFT, AI 07171947320188070000, 2ª Turma 

Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 30.01.2019, sem grifos no original) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE PARA SUA 

AVERIGUAÇÃO - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO - DESPROVIMENTO. - A 

exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de defesa do 

executado, admissível apenas quando seu conteúdo versar sobre matéria 

de ordem pública, que deve ser conhecida "ex officio" pelo juiz e quando a 

decisão puder ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (TJMG, 

AI 10024107152068001, 5ª Câmara Cível, j. 22.03.2016) No mesmo 

sentido, não há falar-se em cerceamento de defesa pela ausência do 

processo administrativo, porquanto cediço que é prescindível para a 

formação da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 2º da Lei nº 

6.830/1980. A propósito do tema, eis o entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. CURADOR ESPECIAL DE DEVEDOR REVEL CITADO POR EDITAL. 

PEDIDO DE CÓPIAS DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 

ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 41 DA LEI N. 6.830/80. IMPOSSIBILIDADE 

DE INSTAR O FISCO A FAZER PROVA CONTRA SI MESMO, HAJA VISTA 

A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA A SER ILIDIDA PELA 

PARTE CONTRÁRIA. ART. 204 DO CTN. 1. Discute-se nos autos se é lícito 

ao juízo determinar a apresentação de cópias de autos de processo 

administrativo fiscal, a pedido do curador especial do devedor revel citado 

por edital, para fins de possibilitar o contraditório e a ampla defesa em 

autos de embargos à execução. 2. Não é possível conhecer de violação a 

dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Esta Corte já 

se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo 

fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa 

e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o 

art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a 

requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões 

correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para 

solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte 

embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a 

CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do 

sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do 

CTN. 4. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição 

de documentos em poder das partes, bem como a requisição de 

processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 

355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer 

prova contra sí mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução 

fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida 

por prova a cargo do devedor. Por outro lado, o Fisco não se negou a 

exibir o processo administrativo fiscal para o devedor, ou seu curador 

especial, o qual poderá dirigir-se à repartição competente e dele extrair 

cópias, na forma do art. 41 da Lei n. 6.830/80. 5. Recurso especial não 

provido. (STJ, REsp nº 1.239.257/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, j. 22.03.2011) Convém explicitar, ainda, que o Sodalício 

Mato-grossense caminha no mesmo sentido que o Tribunal Cidadão: 

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL 

— EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE — NULIDADE DA CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO 

— CERCEAMENTO DE DEFESA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — 

NECESSIDADE — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL —DEFERIMENTO 

— INADMISSIBILIDADE. Correta está a decisão que indeferiu a 

antecipação de tutela recursal consistente na suspensão da execução 

fiscal, bem como na expedição de certidão positiva com efeitos de 

negativa, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão 

do crédito da Fazenda Pública. Ademais, incabível exceção de 

pré-executividade quando presente a necessidade de dilação probatória. 

Recurso não provido. (TJMT, AgInt no AI 10123546720178110000, 2ª 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 

24.07.2018) Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade formulada pelos requeridos. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios[1]. Prosseguindo a análise do 

processo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, INDIQUE bens penhoráveis ou requeira às diligências que entender 

pertinentes, sob pena de SUSPENSÃO da execução. Na eventualidade de 

o credor permanecer silente, DETERMINO, desde logo, a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80 

sobrestando igualmente a prescrição. ABRA-SE vistas dos autos à 

Fazenda Exequente, consoante estabelece o §1º do mencionado art. 40, 

da Lei nº 6.830/80. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens 

penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 

40, §2º, da Lei nº 6.830/80). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o advento do 

prazo prescricional, contado a partir do término do período de suspensão. 

Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, bens de 

propriedade da parte executada, o processo será desarquivado para 

prosseguimento da execução (art. 40, §3º, da Lei nº 6.830/80). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 10 

de setembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito [1] AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO 

CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não é cabível a condenação em 

honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada 

improcedente" (EREsp 1.048.043/SP, Corte Especial, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJe de 29/6/2009). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1130549 SP 2009/0056807-9, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143927 Nr: 2187-15.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F Romero Transportes EPP, Comércio de 

Combustível Ipanema Ltda, N. M. Felito & Cia Ltda, Ipanema Diesel Ltda, 

Antonio Carlos Felito-ME, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda, Antonio 

Carlos Felito, Mara Rúbia Felito, MARA RÚBIA FELITO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Feitosa Júnior - 

OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Processo nº 2187-15.2018.811.0051 (código 143927).

Impugnação à relação de credores

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação à lista de credores ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S.A, devidamente qualificado nos autos, em que pretende a 

correção do classificação do crédito representado pelo contrato nº 

70042143, sob a justificativa de que foi apresentado em nome da pessoa 

jurídica de Mara Rubia Felito ME, CNPJ 05.338.078/0001-34, na classe 

quirografária, porém, o administrador judicial relacionou-o na pessoa física 

de Mara Rúbia Felito, CPF/MF 015.913.829-98.

A inicial foi recebida, determinando-se a intimação da parte recuperanda e 

do administrador judicial para, querendo, manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias (ref. 04).

Intimada, a parte recuperanda concorda com a impugnação (ref. 13).

Instado a se manifestar, o administrador judicial opina favorável à 

impugnação apresentada (ref. 14).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifesta pela procedência do 

pedido (ref. 18).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se dos autos que as recuperandas concordam com a correção da 

classificação do crédito oriundo da operação nº 70042103 (ref. 18).

Extrai-se, de igual modo, que o administrador judicial e o Ministério Público 

opinam favoráveis à procedência da impugnação.

Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência 

do pedido formulado na ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 487, III, 

“a” do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 125 de 443



Após certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 19 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100289 Nr: 4113-36.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lauro José de Aguiar, Eloir Lauro 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Certifico que, por orientação, INTIMO as partes para manifestarem-se 

acerca da certidão negativa de restituição, juntada à ref. 175, no prazo de 

cinco dias, valendo o silêncio pelo arquvamento. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104147 Nr: 745-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, tendo em vista que a ação tramita de forma 

inexitosa desde 17.03.16, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão negativa anexada à ref. 71 e requerer medidas 

concretas, se for o caso, manifestar sobre a possibilidade de conversão 

em execução, conforme previsão legal no decreto 911/69, prazo de cinco 

dias. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116008 Nr: 5173-10.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JEAN ROSSATO, Anne Cristine 

Ferreira Rossato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Farhat Pires - 

OAB:OAB/SP 164.817, RAFAEL VILELA BORGES - OAB:153893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os executados foram citados, conforme referências 13 e 36; 

que decorreu o prazo não pagaram e não embargaram a execução; 

INTIMO o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119355 Nr: 876-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:ES 20075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, juntada à ref. 65; 

bem como para, se for o caso, manifestar-se acerca da póssibilidade de 

conversão em execução, tendo em vista a previsão legal no Decreto 

n911/69, uma vez que a ação tramita sem êxito desde 06.12.17, prazo de 

cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122787 Nr: 2346-89.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção 

Ltda, Linto Paulo Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, 

anexada à ref. 47, e, requerer o que entender de direito, prazo de cinco 

dias, sob pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124116 Nr: 2942-73.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Senger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, anexada à ref. 55, e, 

requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144438 Nr: 2461-76.2018.811.0051

 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: Novozymes Bioag Produtos Para Agricultura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Cinto 

Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MORAES RODRIGUES 

- OAB:94880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, encaminho o feito para expedição a fim de 

atender a solicitação do autor. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141647 Nr: 1105-46.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovany Eduardo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:SP/153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP/225.061, Ricardo 

Neves Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, tendo em vista que a ação tramita de forma 

inexitosa desde 16.02.18, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão negativa juntada à ref. 37, bem como, para requerer 

medidas concretas e, se for o caso, manifestar-se acerca da 

possibilidade de conversão em execução conforme previsão legal no 

Decreto 911/69, prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128486 Nr: 4982-28.2017.811.0051
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio dos Santos Alves - 

OAB:OAB/MT 20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 

20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, diante da insuficiência do endereço 

informado à ref. 62, INTIMO o autor para impulsionar o feito requerendo 

medidas concretas e, se for o caso, manifestar-se sobre possível 

conversão em execução, conforme previsão legal no Decreto 911/69, uma 

vez que a ação tramita de forma inexitosa desde 5.07.17. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132355 Nr: 7078-16.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC- Distribuidora de Alimentos Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Alimentos Carvalho Agnolin 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, 

anexada à ref. 45, e, requerer o que entender de direito, prazo de cinco 

dias. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132826 Nr: 7327-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tessaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO o exequente para apresentar 

planilha atualizada a fim de ser apreciado o pedido de ref. 43, prazo de 

cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133224 Nr: 7499-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Mattos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (BELVEDERE), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137065 Nr: 9330-89.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:MT/5835-A, Thiago de Siqueira Batista

 Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, bem como para, ser 

for o caso, manifeste-se acerca da possibilidade de conversão da ação 

em execução, tendo em vista a previsão legal constante do Decreto 

911/69, prazo de 5 (cinco) dias, visto que a ação foi proposta em 17.11.17 

e tramita sem êxito na busca e apreensão. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137722 Nr: 9669-48.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Facchinetto & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado intimado da penhora nada manifestou. INTIMO a 

parte exequente para impulsionar o feito requerendo o que entender de 

direito no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87942 Nr: 154-57.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18808/0

 Ex positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, par.......Portanto, 

CONDENO o Acusado LUIS CARLOS DOS SANTOS (ou, Luis Antônio da 

Costa), vulgo “Negão”, a cumprir a pena privativa de liberdade total de 03 

(três) anos de reclusão, devendo ser cumprida em regime aberto, em 

razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e art. 

387, §2º, do CPP, e a 30 (trinta) dias-multa, fixadas unitariamente no 

mínimo legal.Atendidos, pelo Acusado, os requisitos objetivos e subjetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no 

valor de 04 (quatro) salários mínimos para entidade com destinação social 

a ser definida pelo juiz das execuções penais. Obediente ao art. 44, §2º, 

do CP, condeno o Acusado, ainda, à pena de interdição temporária de 

direitos, a fim de proibir que o Acusado frequente bares, boates ou 

congêneres.Ressalto que a pena de interdição temporária de direitos terá 

a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, conforme 

determina o artigo 55 do Código Penal.O valor depositado em Juízo deverá 

ser abatido da pena imposta.Suspensão condicional da pena: Em face da 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, 

tem-se como incabível o benefício do sursis (CP, art. 77, III).Deixo de fixar 

o mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela 

infração, por ausência de pedido expresso nesse sentido (art. 387, IV, do 

CPP).Disposições finais:Deixo de condenar o Acusado nas custas, tendo 

em vista sua condição econômica.Considerando a quantidade e qualidade 

da pena imposta ao acusado, especialmente pelo regime de cumprimento, 

concedo o apelo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130591 Nr: 6115-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valderi Tirloni
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 6115-08.2017.811.0051 (130591)

Executivo de Pena

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena no qual figura como apenado 

JOÃO VALDERI TIRLONI, condenado a pena de 02 anos, 04 meses e 24 

dias de reclusão e 10 dias-multa, a qual fora substituída por duas penas 

restritivas de direito, sendo a primeira de prestação pecuniária, em 04 

salários mínimos, e a interdição temporária de direitos.

O Recuperando, por meio de seu Advogado, comprovou o pagamento 

integral da prestação pecuniária.

Quanto à interdição temporária de direitos, ressai que decorrido o prazo 

não fora noticiado nos autos qualquer descumprimento das medidas 

impostas.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugna pela 

decretação da extinção da pena imposta ao recuperando.

Em seguida vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta ao recuperando, em decorrência de seu cumprimento, devendo a 

Sra. Escrivã atentar-se para o disposto no artigo 202 da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, declaro extinta a pena imposta ao recuperando João 

Valderi Tirloni, brasileiro, nascido em 20/12/1971, natural de Ibiruba/RS, 

filho de Otacilio Tirloni e Vicentina Tirloni, em decorrência do integral 

cumprimento da pena imposta.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-38.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000880-38.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FABRICIO 

NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 09:40 , 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000881-23.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FABRICIO 

NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 10:00 , 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-75.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000884-75.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DEIVID BRUNO 

LAMUNIER GOUVEIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 29 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: 1002116-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERLITA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-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 PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2019 às 15:00min, 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: 1002116-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERLITA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-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 PRA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001437-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO CARVALHO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 06/08/2019, 

às 09h20, 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: 1001437-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO CARVALHO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

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 executada para, no prazo de 15(quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, nos termos e valor postulados pelo exequente. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE ASSUNCAO DALVES (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))

 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002939-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (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: 18/02/2020 Hora: 10:00 , 

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, 1 de novembro de 2019. assinado eletronicamente 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002939-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao cumprimento de 

sentença, sob pena de concordância tácita. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI GUIA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerida na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

19/05/202 às 09:40min, com as advertências na forma da Lei 9.099/95, 

bem como a sua INTIMAÇÃO do teor da decisão anexa. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-67.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000891-67.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSELI 

APARECIDA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMERCIO LUIZ 

GUENO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 30 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: 1002644-93.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GRACIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/01/2020, ás 15h20 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: 1002644-93.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GRACIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito afim 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002789-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, nos termos postulados pelo exequente. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Intimo a parte requerida, na 

pessoa de seu procurador para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 22/06/2020 às 15:40h, com as advertências na 

forma da Lei 9.099/95. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000549-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RK LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INA ELISA DA SILVA FISS OAB - RS84909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Canarana (IMPETRADO)

Município de Canarana (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado 

por AGROPECUÁRIA RK LTDA em face da autoridade coatora SADI 

ANTÔNIO TURRA, Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Canarana/MT, no qual o impetrante pleiteia pela concessão de liminar para 

que a impetrada promova a emissão da guia de pagamento do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, com reconhecimento de imunidade 

sobre a operação de integralização dos imóveis de matrícula 4.155. 5.551, 

5.552, 5.553, 17.138 e 17.1762 no patrimônio da impetrante, 

independentemente do valor constante na planta genérica de valores 

utilizada pelo Município de Canarana/MT para estes bens. A liminar foi 

indeferida (ID 16682032). Na sequência, o impetrante opôs Embargos de 

Declaração, sob alegação de que não havia sido analisado o pedido 

subsidiário, consistente no condicionando de tal medida ao caucionamento 

do valor do ITBI por meio do oferecimento em garantia do pulverizador. Os 

embargos foram analisados e rejeitados por meio da decisão contida em ID 

17561084. O impetrante interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra 

a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 18226072), sendo indeferido o 

pedido de efeito ativo. Entretanto, não fora deliberado, pela Instância 

Superior, quanto ao requerimento de depósito em dinheiro, eis que tal pleito 

não foi objeto de apreciação pelo julgador singular Em ID 26645002, o 

impetrante requer a autorização para que a autora proceda ao registro 

das referidas integralizações, mediante o depósito integral do valor do 

tributo já apurado pelo Município, conforme guias anexadas à peça portal. 

Decido. É preciso mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Recurso Especial nº 447.127/RS, sob a relatoria do Ministro 

José Delgado, resumiu da seguinte forma a orientação do Tribunal a 

respeito do tema: "as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário estão elencadas, de forma taxativa, no art. 151 do CTN, sendo 

defeso ao intérprete ampliar sua previsibilidade" (DJ de 09.12.2002). No 

mesmo sentido o enunciado da Súmula 112/STJ diz: "O depósito somente 

suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro". 

Assim, analisados os requisitos para concessão da liminar (art. 7º, III da 

Lei nº 12.016/2009), verifica-se que a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário é possível mediante o depósito em dinheiro do valor do 

débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e 

demais encargos. Efetuar o depósito judicial do crédito tributário seja nos 

autos de ação declaratória, anulatória, medida cautelar, ou mandado de 

segurança, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário é direito 

que se reconhece à parte. Nesse sentido coleciono as seguintes Ementas: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. DEPÓSITO INTEGRAL. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, 

DO CTN. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o 

depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do 

contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto 

em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É 

facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do 

montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do 

tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na 

esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação" (AgRg no REsp 

517937/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 28/04/2009, DJe 17/06/2009) 2. Assim, no presente caso, apesar da 

parte ter efetuado o depósito integral do IPTU do exercício de 2005 nos 

autos da ação declaratória em que se discutia o tributo de 2004, 

mostrou-se inequívoca a manifestação de vontade de beneficiar-se da 

suspensão da exigibilidade. 3. Recurso especial não provido.(REsp 

1289977/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

DEPÓSITO EM DINHEIRO. VALOR INTEGRAL. SÚMULA 112/STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. "O depósito somente suspende a exigibilidade do 

crédito tributário se for integral e em dinheiro" (Súmula 112/STJ). 2. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag 1233073/MS, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 

09/08/2011) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

ICMS. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. 

DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 1. O depósito do 

montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a 

exigibilidade do tributo, constitui direito do contribuinte, prescindindo de 

autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal 

(declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar. (Precedentes: AgRg 

no REsp 517.937/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009; EDcl no REsp 876.006/SP, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 

24/11/2008; REsp 466.362/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 15/03/2007, DJ 29/03/2007; REsp 697370/RS, Relator Ministro 

Castro Meira, Segunda Turma, publicado no DJ de 04.08.2006; REsp 

283222/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 

publicado no DJ de 06.03.2006; REsp 419855/SP, Relator Ministro Franciulli 

Netto, Segunda Turma, publicado no DJ de 12.05.2003; e REsp 324012/RS, 
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Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, publicado no 

DJ de 05.11.2001. 2. O juízo de admissibilidade recursal é ato 

discricionário do relator, máxime quando efetuado o prequestionamento 

implícito e tratar-se de dissídio notório. 3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 976.148/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 24/08/2010, DJe 09/09/2010) Diante do exposto, por considerar 

a faculdade do contribuinte de realizar o depósito judicial para obter a 

suspensão da exigibilidade pretendida nos presentes autos, DEFIRO a 

liminar CONDICIONADA no sentido de autorizar ao impetrante que efetue o 

depósito do valor integral em dinheiro do tributo, na forma do art. 151, II do 

CTN e Súmula 112/STJ, APÓS O DEPÓSITO, devidamente certificado, 

AUTORIZO O IMEDIATO registro da integralização dos imóveis de matrícula 

4.155; 5.551; 5.552; 5.553; 17.138 e 17.762 no patrimônio da impetrante. 

Efetuado o depósito na forma acima determinada, fica suspensa a 

exigibilidade da cobrança dos créditos decorrentes do ITBI, de multa ou 

qualquer outra penalidade prevista em lei. Intime-se o impetrante e 

expeçam-se guias para depósito. Após, intime-se à autoridade coatora 

para ciência e cumprimento da presente decisão, notificando-se para 

prestar informações no prazo legal. Prestadas as informações, dê-se 

vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Às Providências. Canarana/MT, 24 

de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-80.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO OAB - SP330002 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REU)

DIRCEU OSTROSKI (REU)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (REU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (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

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA GOMES SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a devolução das correspondências (ID 30523961), sob a 

justificativa "desconhecido", impulsiono os autos a fim de intimar o 

requerente, através de seus advogados, para que requeiram o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001087-40.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SOAGRO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE FREITAS OAB - MT12873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DA SILVA SANDOVAL (REQUERIDO)

JULIO CESAR DA SILVA SANDOVAL (REQUERIDO)

LUCIMAR GOMIDE SANDOVAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do provimento 056/CGJ/MT e ante ao pedido formulado retro, 

impulsiono os autos ao prazo dilatório, pelo período solicitado. Após o 

decurso do prazo, fica, desde já, a parte requerente intimada a se 

manifestar, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000242-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da 

correspondência retro ID (30523105).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-07.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY TESSARO TUZZI (AUTOR(A))

EDENILSON TUZZI (AUTOR(A))

EDINA CRISTINA TUZZI (AUTOR(A))

SANDRA MARA TUZZI (AUTOR(A))

NADIA PATRICIA BARBOSA (AUTOR(A))

SABRINA TUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Art. 1.023, § 2º, do CPC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o polo ativo para que se manifeste nos autos, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a oposição de 

embargos de declaração.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1209 Nr: 1-87.1978.811.0029

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: Ararê Vargas Fortes, ISA DEPPERMANN FORTES, ORY 

VARGAS FORTES, CÉLIA VARGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:, Cristiano Martins Costa Kessler - OAB:13.486 - OAB/RS, Elói 

José Thomas Filho - OAB:65826, Gecione Dias Andrade - 

OAB:8585-B, Gecione Dias Andrade - OAB:MT 3.005-A, Horácio Pinto 

Lucena - OAB:46.520/RS, LUIZ PAULO OLLE BRUNDO - OAB:75811/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista o teor da 

Portaria-Conjunta n.º 249/2020 do TJMT, a qual determinou o fechamento 

das portas da sede do fórum, inviabilizando o acesso aos autos físicos, 

não foi possível a verificação dos valores depositados nos autos a título 

de honorários periciais. Certifico, ainda, que em consulta junto ao 

SisconDj, constatei que o valor vinculado na subconta dos autos foi R$ 

67.110,00 em 15/09/2017 e, em cumprimento à determinação exarada pelo 

MM. Juiz de Direito, Dr. Conrado Machado Simão, nesta data, expedi 

Alvará Eletrônico no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado em favor da Real Brasil Consultoria Ltda.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-92.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

VICTOR HENRIQUE VALERIANO MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

MACHADO SIMAO PROCESSO n. 1000314-92.2019.8.11.0029 Valor da 

causa: R$ 75.396,03 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU 

- SICREDI ARAXINGU Endereço: Centro, 168, Avenida Paraná, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: VICTOR 

HENRIQUE VALERIANO MARTINS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, na pessoa do Sr. VICTOR 

HENRIQUE VALERIANO MARTINS, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 75.396,03 

(setenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e três centavos), sob 

pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831, CPC), 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 edital; RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelo polo ativo 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em desfavor de VICTOR 

HENRIQUE VALERIANO MARTINS e MOISES VALERIANO DA SILVA. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do 

dia útil após exaurido o prazo do Edital (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo 

prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários 

de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida 

no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou 

alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, 

pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, 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, MICHAEL BROETTO, digitei. 

Canarana , 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000481-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ABIDO OAB - RS57171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO JESUS MARIOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, 1 – INTIME-SE o requerido para cumprimento da sentença – 

pagamento do valor descriminado na planilha atualizada (ID 30093878) – 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), consoante o disposto no artigo 475-J, caput, do Código 

de Processo Civil. 2 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo, ex vi dos artigos 794 e 

795 do CPC. 3 – Transcorrido o prazo sem cumprimento voluntário da 

obrigação, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Canarana/MT, 27 de março de 

2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO
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Vistos, Trata-se de ação de execução de título proposta por MS Comércio 

e Representação de Produtos Agropecuários Ltda em face deVolmir 

Lasta, Eder Lasta e Ademir Francisco Bosqueiro, todos qualificados. Em 

decisão proferida nos autos de Embargos à Execução apensos ( n.º 

1000042-64.2020.8.11.0029) fora declinada a competência daqueles 

autos e da presente execução para a Comarca de Coronel Vivida/ Paraná, 

em razão da competência territorial. Em ID 29508957 a parte autora juntou 

aos autos comprovante de protocolo de Agravo de Instrumento com 

pedido liminar para concessão de efeito suspensivo. Na sequência, 

requereu a análise da petição contida em ID 27511329, referente ao 

pedido de penhora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de averbação de 

penhora de imóvel contido em ID 27511329, sendo de ciência do 

exequente a ordem de penhora, bem como a garantida fiduciária presente. 

DEFIRO parcialmente o pedido de intimação para que o Srº Edilson Furquim 

Guimarães – CPF nº 303.384.501-06 para fins que deposite aos autos o 

valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos 

reais), tendo em vista que o contrato de ID 27511330 tem a pessoa como 

credor VINICIUS BONJOLO CAVALLI, pessoa esta que não é executado, o 

que impossibilita o depósito total. Proceda-se a busca de endereço para 

fins de intimação do Sr. Edilson pelo sistema Bacenjud, e, após, 

proceda-se a intimação para fins de depósito nos autos. INTIME-SE O 

EXEQUENTE para emendar a inicial, adequando o valor da causa, bem 

como o recolhimento de custas e taxas judiciárias ao bem da vida 

pretendido, conforme demonstrado na petição de ID 27511329, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Desta 

forma, aguarde-se análise do recurso interposto. Com a juntada da 

informação, conclusos. Cumpra-se. Canarana/MT, 27 de março de 2020 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001089-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos art. 6º, 9º e 10 do NCPC, aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes para especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, do NCPC). 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverão as partes articular de forma coerente e jurídica o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, inciso III, do NCPC). Quanto às questões de 

direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo, especialmente sobre a regularidade de 

representação e a tempestividade das petições juntadas. Com relação aos 

argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com 

toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o 

esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser 

posteriormente alegado. Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, deverão as partes indicar quais 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). A 

especificação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito 

deverá observar os deveres da parte de: A) não formular pretensão ou 

defesa destituída de fundamento (art. 77, inciso II, do NCPC); B) de não 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei; C) de não opor 

resistência injustificada ao andamento do processo, e de não provocar 

incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos I, II e III do NCPC). A 

especificação das questões de direito relevantes deverá observar, ainda, 

o dever de agir de boa-fé (art. 5º do NCPC), além do dever de colaborar 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(art. 6º do NCPC), velando-se pela duração razoável do processo e pela 

prevenção contra postulações meramente protelatórias (art. 139, incisos II 

e III, c/c art. 370, parágrafo único, do NCPC). Registra-se que não será 

considerada especificada a questão de direito relevante quando a parte, 

sem pontuar os dados da litiscontestação sub judice, com detalhamentos 

das circunstâncias narradas na inicial, na defesa e na réplica do caso 

concreto específico: A) se limitar à indicação, à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 

questão decidida; B) quando empregar conceitos jurídicos indeterminados, 

sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; C) quando 

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer pedido/decisão; D) 

quando se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajustaria àqueles fundamentos; E) quando a matéria 

especificada deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 

no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (arts. 357, inciso 

IV c/c art.489, §1º, do NCPC). Quanto às questões de fato, deverão as 

partes indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela 

que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. DA PROVA 

TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO PESSOAL Apesar de o NCPC dispor 

que somente após o saneamento o Juiz determinará que as partes arrolem 

testemunhas, vale destacar que comumente as partes protestam pela 

produção de prova testemunhal na inicial e na contestação, contudo, 

quando intimadas a arrolarem testemunhas, quedam-se inertes. Lado 

outro, se no momento do saneamento o Juiz já tiver intimado as partes 

para arrolarem testemunhas, das duas uma: designará audiência de 

instrução ou, não tendo sido arrolado testemunhas, e sendo 

desnecessária a produção de mais provas, julgará o feito 

antecipadamente. Desta maneira, evita-se que o Juiz, após deferir a prova 

testemunhal e fixar prazo para as partes arrolarem as mesmas, tenha a 

decepção de designar audiência de instrução meses à frente e, quando 

da realização desta, constate que foi desnecessária porque as partes não 

arrolaram testemunhas, atrasando indevidamente o feito e acarretando a 

perda de pautas de audiências de instrução. Portanto, caso as partes 

postulem pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

deverão apresentar rol de testemunhas e requerimento expresso de 

depoimento pessoal, no prazo comum de 10 dias, manifestando e 

justificando expressamente eventual imprescindibilidade das mesmas, sob 

pena de expedição de precatória sem suspensão do processo, bem como 

sob pena de preclusão (art. 139, inciso VI, c/c art. 357, §4º, c/c art. 377, 

todos do NCPC). Após, tragam os autos conclusos para julgamento 

antecipado ou saneamento. Canarana/MT, 23 de março de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001268-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES OAB - MT6445-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALSIRIO LIRIO DILLY (REU)

OFELIA KOFFEL DILLY (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIANARY CARVALHO BORGES (AUTOR(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO
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Vistos, etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos art. 6º, 9º e 10 do NCPC, aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes para especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, do NCPC). 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverão as partes articular de forma coerente e jurídica o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, inciso III, do NCPC). Quanto às questões de 

direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo, especialmente sobre a regularidade de 

representação e a tempestividade das petições juntadas. Com relação aos 

argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com 

toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o 

esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser 

posteriormente alegado. Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, deverão as partes indicar quais 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). A 

especificação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito 

deverá observar os deveres da parte de: A) não formular pretensão ou 

defesa destituída de fundamento (art. 77, inciso II, do NCPC); B) de não 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei; C) de não opor 

resistência injustificada ao andamento do processo, e de não provocar 

incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos I, II e III do NCPC). A 

especificação das questões de direito relevantes deverá observar, ainda, 

o dever de agir de boa-fé (art. 5º do NCPC), além do dever de colaborar 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(art. 6º do NCPC), velando-se pela duração razoável do processo e pela 

prevenção contra postulações meramente protelatórias (art. 139, incisos II 

e III, c/c art. 370, parágrafo único, do NCPC). Registra-se que não será 

considerada especificada a questão de direito relevante quando a parte, 

sem pontuar os dados da litiscontestação sub judice, com detalhamentos 

das circunstâncias narradas na inicial, na defesa e na réplica do caso 

concreto específico: A) se limitar à indicação, à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 

questão decidida; B) quando empregar conceitos jurídicos indeterminados, 

sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; C) quando 

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer pedido/decisão; D) 

quando se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajustaria àqueles fundamentos; E) quando a matéria 

especificada deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 

no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (arts. 357, inciso 

IV c/c art.489, §1º, do NCPC). Quanto às questões de fato, deverão as 

partes indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela 

que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. DA PROVA 

TESTEMUNHAL E DO DEPOIMENTO PESSOAL Apesar de o NCPC dispor 

que somente após o saneamento o Juiz determinará que as partes arrolem 

testemunhas, vale destacar que comumente as partes protestam pela 

produção de prova testemunhal na inicial e na contestação, contudo, 

quando intimadas a arrolarem testemunhas, quedam-se inertes. Lado 

outro, se no momento do saneamento o Juiz já tiver intimado as partes 

para arrolarem testemunhas, das duas uma: designará audiência de 

instrução ou, não tendo sido arrolado testemunhas, e sendo 

desnecessária a produção de mais provas, julgará o feito 

antecipadamente. Desta maneira, evita-se que o Juiz, após deferir a prova 

testemunhal e fixar prazo para as partes arrolarem as mesmas, tenha a 

decepção de designar audiência de instrução meses à frente e, quando 

da realização desta, constate que foi desnecessária porque as partes não 

arrolaram testemunhas, atrasando indevidamente o feito e acarretando a 

perda de pautas de audiências de instrução. Portanto, caso as partes 

postulem pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

deverão apresentar rol de testemunhas e requerimento expresso de 

depoimento pessoal, no prazo comum de 10 dias, manifestando e 

justificando expressamente eventual imprescindibilidade das mesmas, sob 

pena de expedição de precatória sem suspensão do processo, bem como 

sob pena de preclusão (art. 139, inciso VI, c/c art. 357, §4º, c/c art. 377, 

todos do NCPC). Após o término do prazo das partes, intime-se o 

Ministério Público, se participar do feito em razão de alguma das hipóteses 

previstas no art. 178 do NCPC. Após, tragam os autos conclusos para 

julgamento antecipado ou saneamento. Canarana/MT, 24 de março de 

2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000491-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA DE ANDRADE OAB - SP393969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos. INTIMEM-SE as partes requerente e requerida para que, no prazo 

de quinze dias, informem para qual processo judicial os valores 

depositados em juízo devem ser disponibilizados. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Em seguida, tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000136-46.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado 

por Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda em face da 

autoridade coatora Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador 

Geral do Estado, no qual se alega submissão à arbitrariedade e prejuízo 

em razão da inclusão pela autoridade ora coatora de CDAs de nº 

20112199, 20112201 e 20111415. Em decisão de Id. 18053675, fora 

declinada a competência ao juízo da segunda vara desta comarca. Em 

manifestação de Id. 20651229, foram prestadas as informações foram 

prestadas pela autoridade coatora, oportunidade em que fora requerida a 

extinção da ação e, em caráter subsidiário, a denegação da segurança. O 

Ministério Público aduziu à incompetência do juízo em cota de Id. 

29999558. É o relatório. Decido. Analisando os requisitos para a 

propositura do presente mandamus, constata-se a incompetência deste 

juízo para o processo e julgamento do mesmo, visto que figura como 
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impetrado o Procurado do Estado de Mato Grosso e, nestas condições, 

compete, originariamente, ao Egrégio Tribunal de Justiça o julgamento dos 

mandados de segurança interpostos contra este (art. 96, inciso I, alínea 

“g” da Constituição do Estado de Mato Grosso). Art. 96 Compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente: g) o mandado de segurança e o habeas data contra os 

atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, 

do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil; Acerca da temática, estabelece o Tribunal de 

Justiça deste estado: MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – 

NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATICA – LIMINAR DEFERIDA 

- -RELIMINARES SUSCITADAS PELO IMPETRADO – ARGUIÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO E 

INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 96, I “G” DA 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL [...] Por exercer a Subprocuradora fiscal seu 

múnus por delegação de atribuições, é a Procuradoria-Geral do Estado 

parte legítima para integrar o polo passivo do madamus, haja vista o dever 

de obediência daquela em relação a esta. Por se considerar como parte 

legítima para figurar no polo passivo do mandamum o Exmo. Sr. 

Procurador-Geral do Estado e não a Subprocuradoria Fiscal, não há o que 

se falar em incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar a matéria 

[...] (TJMT – MS 79782/1010, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo, julgado em 03.03.2011). “Nos termos preconizados pelo 

artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual do Estado de Mato 

Grosso, é de competência do Tribunal de Justiça julgar os mandados de 

segurança impetrados contra atos de pessoas que se encontram no 

desempenho dos seguintes cargos: Governador do Estado, da Mesa da 

Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral do Estado, do 

Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil.” (TJMT - ReeNec 19896/2009, DR. MARCELO 

SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/12/2009, Publicado no DJE 21/01/2010) Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste juízo e DECLINO a competência 

para processar e julgar este mandamus, nos termos do art. 96, inciso I, 

alínea “g” da Constituição Estadual. Por conseguinte, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as formalidades de estilo. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000157-90.2017.8.11.0029. REQUERENTE: KAROLINA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LAIZE DA COSTA LIMA Vistos. Tendo em vista que 

a suspensão de processos do juizado atenta contra o princípio da 

celeridade, intentada localização de bens, sendo, contudo, infrutífera, ao 

arquivo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Decisão

DECISÃO

PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO

Chapada dos Guimarães

0712791-07.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN, 11692, Gestor 

Judiciário Substituto, Secretaria - Juizado Especial Cível/Criminal - Comarca 

de Chapada dos Guimarães - SDCR, em relação ao quinquênio de 

10/2/2015 a 10/2/2020.

Analisando o processo, vislumbro que a Central de Administração 

certificou a inexistência de afastamento que implique no indeferimento do 

pedido.

 Relatei o necessário, passo a decidir.

O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, “in verbis”:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...) § 1° (...) § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os 

meses para gozo da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao 

servidor que, no período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de 

suspensão; II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de 

doença em pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de 

interesses particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por 

sentença definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou 

companheiro. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço 

retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 

um mês para cada três faltas.”

No presente caso, verifico que o requerente faz jus ao benefício, 

preenchendo o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

Portanto, defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de licença 

prêmio, relativo ao quinquênio compreendido no período de 10/2/2015 a 

10/2/2020, condicionando seu usufruto à conveniência do serviço público, 

ao (à) servidor LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN, Gestor Judiciário 

Substituto, Secretaria - Juizado Especial Cível/Criminal - Comarca de 

Chapada dos Guimarães - SDCR nos termos do art. 109, “caput”, da Lei 

Complementar n. 04/1990.

 Cientifique-se o requerente.

Anote-se para usufruto no momento oportuno.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães, 24 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17714 Nr: 457-36.2007.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO INSS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da decisão do TRF - 1ª Rgião.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-80.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DE PONTES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

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 : 

1001053-80.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA SEBASTIANA DE PONTES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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 a 

comprovação dos requisitos legais do benefício pretendido pelo período de 

carência correspondente. 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. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 3 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000805-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELTON ALFREDO VOLPE OAB - MT19741/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA (REQUERIDO)

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 : 

1000805-51.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AGROFEL AGRO COMERCIAL 

LTDA REQUERIDO: JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de fl. 39, ressaltando que o valor apontado pelo Sr. 

Oficial de Justiça é o correspondente ao cumprimento dos atos 

processuais deprecados. Ressalto que não há que se falar em 

desnecessidade de percorrer toda a extensão das propriedades, uma vez 

que para que se proceda a correta avaliação é imprescindível o 

conhecimento da área, de suas especificidades diversas, o que, por 

razões óbvias, somente se dá estando no local e percorrendo toda a 

extensão. Dessa maneira, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, recolha os valores referentes às diligências. Restando 

silente, devolva-se imediatamente a missiva ao juízo deprecante, 

consignando-se as nossas homenagens. Recolhidos os valores, 

remetam-se os autos para cumprimento. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 27 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

MARCELO GUIMARAES MAROTTA OAB - AM10856-O (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 : 

1000173-25.2018.8.11.0024. AUTOR(A): AMARO TAVARES REU: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, etc. I. A alegação de inépcia da inicial não subsiste. 

A questão referente à suposta ausência de documentos a comprovar as 

alegações apresentadas na inicial não a desnatura, mas está diretamente 

relacionada ao mérito da pretensão, razão pela qual sua análise se dará 

com a sentença, razão pela qual a afasto. II. De igual modo, não subsiste, 

neste momento processual, a alegação de ilegitimidade passiva. Não 

obstante haja possível fraude na celebração do negócio jurídico, é certo 

que a entidade requerida deve figurar no polo passivo da demanda, uma 

vez que eventual declaração de nulidade do negócio jurídico lhe afetará, 

sobretudo seu patrimônio. III. A pretensa ausência de interesse 

processual, nos termos em que formulada, é matéria também adstrita ao 

mérito dos pedidos, de modo que será analisada quando da prolação de 

sentença. IV. Defiro o pedido de denunciação da lide com relação à tabeliã 

Maria Helena Rondon Luz. Proceda-se, portanto, a citação da parte 

denunciada, no endereço apontado nos autos, para que, no prazo legal, e 

querendo, conteste a demanda, na forma e no prazo estabelecido no 

artigo 131 do Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida 

providenciar os dados necessários à realização do ato citatório, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Se a denunciada apresentar contestação, o processo 

seguirá tendo em litisconsórcio passivo o denunciante e denunciado, 

devendo ser realizadas as respectivas adequações no sistema Apolo. 

Sendo revel, poderá o denunciante deixar de prosseguir com sua defesa, 

restringindo sua atuação à ação regressiva. Confessando o denunciado 

os fatos narrados pelo autor da demanda, o denunciante poderá, a seu 

critério prosseguir com sua defesa, ou, aderindo ao reconhecimento, 

postular apenas a procedência da ação de regresso. Acaso apresente a 

denunciada contestação, intime-se a parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a demanda. V. Intimem-se as partes da presente decisão. VI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000219-77.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA EULALIA DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

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 : 

1000219-77.2019.8.11.0024. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JUSTINA EULALIA DE SOUZA E SILVA Vistos, etc. Indefiro a inscrição de 

restrição no portuário do veículo junto ao sistema Renajud, pois se trata de 

medida excepcional, não devendo ser admitida enquanto a parte não tenha 

demonstrado que esgotou os meios de localização do bem objeto do 

contrato de alienação fiduciária. Ademais, desnecessária a inserção da 

restrição com o fito de impedir a transferência do veículo a terceiros, uma 

vez que a própria existência da alienação fiduciária impede a 

transferência. Neste sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

BUSCA E APREENSÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO 

OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE 

CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É de se admitir a utilização do 

sistema RENAJU em situações excepcionais, especialmente quando já 

realizadas e frustradas diversas diligências judiciais para localização do 

bem objeto do contrato de alienação fiduciária.” (AI 132127/2013, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 
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AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A 

ÓRGÃOS PÚBLICOS - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO 

DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Deve ser deferido o pedido de expedição de ofício à Delegacia 

da Receita Federal e ao Tribunal Regional Federal com o objetivo de obter 

o endereço do devedor para fins de citação, se o autor esgotou todos os 

meios para descobrir o paradeiro daquele, uma vez que cumpre ao 

Judiciário zelar pelo efetivo cumprimento da prestação jurisdicional. 

Desnecessária a expedição de ofício ao DETRAN-MT para fim de bloqueio 

da transferência do veículo, pois, por força do disposto no artigo 1º, § 10, 

do Decreto-lei nº 911/69, a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do Veículo, 

circunstância impeditiva da transferência a adquirente de boa-fé.” (AI 

22523/2004, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/11/2004, Publicado no DJE 30/11/2004) Destarte, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

o interesse no prosseguimento do feito, indicando o(s) endereço(s) para 

citação da parte requerida e para localização do bem, sob pena extinção e 

arquivamento. Restando silente, intime-se na forma do art. 485, § 1°, do 

Código de Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 : 

1000514-51.2018.8.11.0024. AUTOR(A): MAURO DIONISIO MOURA DE 

SOUZA REU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. I. 

Primeiramente, certifique-se acerca de eventual decurso de prazo para a 

parte requerida especificar as provas que pretende produzir. II. Por 

oportuno, indefiro o pedido de depoimento pessoal formulado pelo autor à 

fl. 187, em razão da demanda ser promovida contra pessoa jurídica. Logo, 

a oitiva de eventual preposto por ela indicado nada esclarecerá acerca 

dos fatos, que dizem respeito à revisão contratual. Indefiro também o 

pedido de prova pericial, em razão de não ter sido sequer indicada qual 

perícia é almejada, o que desatende à determinação de fl. 186, a qual era 

objetiva no sentido de que a prova pretendida deveria ser especificada, 

inclusive com a indicação dos possíveis quesitos, de maneira que a 

simples menção de “perícia para constatação dos juros abusivos” não 

satisfaz tal determinação. III. Cumprido o item I, venham os autos 

conclusos. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001279-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL BUSSIKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO HUGO SZEZUPIOR DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE BARROS NETO OAB - MT24020/O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (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 : 

1001279-22.2018.8.11.0024. AUTOR(A): GENTIL BUSSIKI REU: 

REGINALDO HUGO SZEZUPIOR DOS SANTOS Vistos, etc. I. Defiro o 

pedido de denunciação da lide com relação ao Município de Chapada dos 

Guimarães. II. Proceda-se, portanto, a citação da parte denunciada, no 

endereço apontado nos autos, para que, no prazo legal, e querendo, 

conteste a demanda, na forma e no prazo estabelecido no artigo 131 do 

Código de Processo Civil. Deverá a parte requerida providenciar os dados 

necessários à realização do ato citatório, no prazo de 15 (quinze) dias. Se 

a denunciada apresentar contestação, o processo seguirá tendo em 

litisconsórcio passivo o denunciante e denunciado, devendo ser 

realizadas as respectivas adequações no sistema Apolo. Sendo revel, 

poderá o denunciante deixar de prosseguir com sua defesa, restringindo 

sua atuação à ação regressiva. Confessando o denunciado os fatos 

narrados pelo autor da demanda, o denunciante poderá, a seu critério 

prosseguir com sua defesa, ou, aderindo ao reconhecimento, postular 

apenas a procedência da ação de regresso. Acaso apresente a 

denunciada contestação, intime-se a parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a demanda. III. Intimem-se as partes da presente decisão. IV. 

Após, venham os autos conclusos para ordenação do procedimento. V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de 

março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000026-62.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE OLIVEIRA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (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 : 

1000026-62.2019.8.11.0024. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: RENATO DE OLIVEIRA NEVES 

Vistos, etc. Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

RENATO DE OLIVEIRA NEVES. Afirma que o requerido, enquanto policial 

civil teria utilizado de bens públicos para fins pessoais consistente em uma 

arma de fogo e um veículo viatura, tendo utilizado para ameaçar sua 

ex-companheira Juliana Machado Romanoski. Na mesma oportunidade, o 

requerido teria disparado com a referida arma de fogo disparos contra o 

então companheiro dela, Moisés de Moura Andrade, efetuando uma série 

de disparos contra o carro daquele. Afirma, em síntese, que o requerido 

teria incorrido nos fatos narrados estando sob o efeito de bebida 

alcoólica. Requer, ao final, a condenação do requerido nas sanções 

descritas no art. 12 da Lei n° 8.429/1992. Foi determinada a notificação do 

acusado, às fls. 1162/1163, tendo apresentado manifestação por escrito, 

às fls. 1207/1247. Sustenta na referida peça não restarem evidenciados 

os fatos ímprobos apontados na inicial, já que teria entrado na casa da 

vítima apenas para pretensamente socorrê-la. Afirma restar ausente 

prova do dolo, do dano ao erário e impossibilidade de demissão do 

requerido. Aviventa também preliminar de inépcia da inicial, qualificada pela 

ausência de correlação entre os fatos e o disposto na lei de regência. 

Após vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 

16, §8° da LIA (Lei de Improbidade Administrativa, Lei n° 8.429/92), 

incumbe ao juiz, em sede de juízo de admissibilidade da ação civil pública 

por improbidade, proferir decisão fundamentada pela rejeição da demanda 

“se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência 

da ação ou da inadequação da via eleita”. Neste contexto, cumpre 

salientar que, neste momento processual, não é possível reconhecer a 

inexistência dos fatos ou a não ocorrência de ato de improbidade 

administrativa, nem mesmo a ausência de prejuízo ao erário, sob pena de 

ferir o direito à prova das alegações no curso do processo (art. 5°, LV, 

CF/88), esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação 

(art. 5°, XXXV, CF/88), a fim de impor a absolvição liminar sem processo. 

Neste sentido, oportuna a lição de Edson Garcia e Rogério Pacheco Alves, 

no sentido de que: “se contenta a lei com a presença de meros indícios, 
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não exigindo, desta forma, que a inicial já apresente prova cabal da 

conduta lesiva ao patrimônio público. E se o fizesse incorreria em flagrante 

inconstitucionalidade por cerceamento ao exercício do direito político de 

ação e ao próprio direito à produção de prova no curso do processo, uma 

das fases mais visíveis do devido processo legal” (Improbidade 

Administrativa, editora Lumen Juris, 2ª ed., 2004, p. 782). Deste modo, a 

suposta prática de atos ímprobos, nos termos da Lei nº 8.429/1992, deve 

ser amplamente discutida na instrução processual, momento em que será 

garantida ao demandado a amplitude de defesa na forma salvaguardada 

pela Constituição Federal. Afasto também a preliminar de inépcia da inicial, 

ante o não apontamento, de forma objetiva, por parte do autor acerca dos 

valores referentes ao ressarcimento ao erário, bem como de eventual 

incorreção na capitulação dos atos em questão. Não torna inepta a inicial a 

ausência de fundamentação expressa dos valores a serem ressarcidos, 

em decorrência dos danos ao erário, pois admite a jurisprudência formular 

pedido genérico nas ações civis pública por ato de improbidade 

administrativa. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA 

INICIAL - PEDIDO GENÉRICO - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS 

DADA PELO JUIZ - ART 286, INCISO II, DO CPC - PESSOA JURÍDICA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SÓCIOS - PRESCRIÇÃO 

RELATIVA A TERCEIROS - DIES A QUO - LEI 8.429/1992, ART. 23 - 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 219, § 1º, DO CPC, INDÍCIOS DE 

IMPROBIDADE NÃO AFASTADOS - RECEBIMENTO DA INICIAL - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I - Alegam os agravantes vícios relativos 

ao pedido e à causa de pedir. O Ministério Público Federal, ainda que não 

tenha demonstrado, concretamente, o conluio entre os agentes públicos 

da Infraero e terceiros, apontou fundados indícios de prejuízo ao erário 

decorrente dos sucessivos termos aditivos ao contrato original, de que foi, 

em tese, beneficiária a construtora. O pedido é certo, pois está explícito na 

inicial. [...] III - A determinação do valor da condenação, por sua vez, 

dependerá da extensão do dano a ser apurado durante a instrução, que, 

ao final, norteará a aplicação das sanções, o que se amolda ao disposto 

no art. 286, inciso II, do CPC ("Art. 286. O pedido deve ser certo ou 

determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico: (...) II - quando não 

for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou 

do fato ilícito’).” (TRF 1, Terceira Turma, AG 200801000656038, relator 

Jamil Rosa de Jesus, DJe 20/11/2009 – sem grifo no original) Portanto, 

inexiste ilegalidade em apresentar a inicial de improbidade administrativa 

pedido genérico. Desse modo, a exata mensuração dos danos financeiros 

deverá ser feita em momento oportuno, a saber: na fase de sentença. 

CONCLUSÃO I. Desta feita, evidenciados indícios suficientes da existência 

de atos de improbidade, estando a inicial em devida forma e inocorrentes 

as hipóteses de rejeição do art. 17, §8°, da Lei n° 8.429/1992, com fulcro 

no §9° do mesmo artigo, recebo a petição inicial e determino a citação do 

demandado, para que, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis. Consigne-se no mandado de citação e intimação que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, Código de Processo Civil). II. Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. III. Posteriormente, em sendo o caso, intime-se 

a parte autora para que manifeste nos termos do art. 350 do Código de 

Processo Civil. IV. Intimem-se as partes da presente decisão. V. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA JOSEFA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

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 : 

1000307-52.2018.8.11.0024. AUTOR(A): SEBASTIANA JOSEFA CORREA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I. Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões 

preliminares passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado 

e encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, 

considerando a inexistência de questões preliminares, dou o feito por 

saneado. II. 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. 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. Por fim, fixo 

como pontos controvertidos: a existência de suspensão da energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora e os elementos 

qualificadores do dano moral. V. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CAETANO ALBERNAZ FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (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 : 

1000561-25.2018.8.11.0024. AUTOR(A): MARCELO CAETANO 

ALBERNAZ FIGUEIREDO REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Primeiramente, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, junte aos autos a guia referente ao parcelamento deferido 

devidamente paga, sob pena de cancelamento da distribuição. II. A 

ausência de juntada de prova documental não implica em inépcia da 

petição inicial, sobretudo quando tais documentos dizem respeito à 

questão probatória dos autos, de maneira que, por tal razão, cinge-se ao 

mérito da pretensão, implicando efeitos na própria pretensão aduzida na 

inicial. Dessa forma, afasto a preliminar levantada pela parte requerida. III. 

Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado. IV. 

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. V. 

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. VI. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a 

regularidade da inscrição e os elementos qualificadores do dano moral. VII. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILLE NASCIMENTO DA COSTA ALBERNAZ (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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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 : 

1001194-36.2018.8.11.0024. AUTOR(A): JOAO GOMES DA COSTA REU: 

LUCILLE NASCIMENTO DA COSTA ALBERNAZ Vistos, etc. I. Decreto a 

revelia da parte requerida, que, embora citada, deixou de apresentar 

resposta, conforme certidão de fl. 47, presumindo-se verdadeiras as 

alegações apresentadas na exordial, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. II. Considerando-se o teor do disposto no art. 345, IV, do 

mesmo diploma, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste eventuais provas que pretenda produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. III. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000856-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DANTAS TENUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-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 : 

1000856-62.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ANA GABRIELA DANTAS 

TENUTA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Primeiramente, afasto a 

preliminar de carência da ação, uma vez que a questão atinente aos 

documentos constitui matéria adstrita ao mérito da pretensão, razão pela 

qual será analisada quando da sentença. Outrossim, não há que se falar 

em carência da ação, uma vez que, por se tratar de relação de consumo 

deve o fornecedor (ora réu) comprovar que adotou as diligências para 

resolução da questão. Assim, considerando a inexistência de questões 

preliminares, dou o feito por saneado. 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. 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. Por fim, fixo como pronto controvertido a presença dos 

elementos qualificadores da responsabilidade civil. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELCI PACHARRA FERREIRA (AUTOR(A))

ROBERTO ROCHA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 : 

1000144-38.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA NELCI PACHARRA 

FERREIRA, ROBERTO ROCHA FERREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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, observa-se que 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 Código de Processo Civil, cabendo ao autor provas os fatos 

constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos 

ou modificativos do direito do autor. Ressalto que não se trata pura e 

simplesmente de relação de consumo, mas também relação administrativa, 

razão pela qual deixo de inverter o ônus probatório. 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. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a) a existência de 

possível abuso de direito por parte da concessionária de energia; b) se a 

instalação das linhas de transmissão se deu em acordo às normas 

técnicas; c) a existência de prejuízos à parte e d) a presença dos 

elementos qualificadores dos danos material e moral. V. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DE FARIAS SEHN RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 : 

1000827-12.2018.8.11.0024. AUTOR(A): BRUNA LOPES DE FARIAS SEHN 

RAMOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 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, observa-se que não há 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, e ao 

requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do 

autor. 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. Por fim, fixo como pontos 

controvertidos a regularidade do crédito tributário constituído pela parte 

demandada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001167-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA CANDIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 
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1001167-53.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ADNA CANDIDA DA SILVA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

ajuizada por ADNA CANDIDA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Entre um ato e outro, após a nomeação do 

perito judicial pelo juízo, a parte requerente apresentou impugnação no ID 

n. 27368455, requerendo o reconhecimento da suspeição do perito 

nomeado. À impugnação juntou documentos. 1 - Nos termos do artigo 148, 

§2º do CPC, o incidente deve ser processado em separado e sem 

suspensão do processo. Assim, PROMOVAM-SE os atos necessários 

para a distribuição do presente incidente, a partir da petição de ID n. 

27368455. 2 – Após, INTIME-SE o perito arguido para se manifestar no 

incidente no prazo de 15 (quinze) dias, estando facultada a produção de 

prova, caso entenda necessário, nos termos do mencionado diploma legal. 

3 – CUMPRAM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000118-40.2019.8.11.0024. REQUERENTE: GONCALO GUIMARAES DE 

SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se 

de ação de restabelecimento de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez ajuizada por GONÇALO GUIMARÃES DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Entre um ato e outro, 

após a nomeação do perito judicial pelo juízo, a parte requerente 

apresentou impugnação no ID n. 26498978, requerendo o reconhecimento 

da suspeição do perito nomeado. À impugnação juntou documentos. 1 - 

Nos termos do artigo 148, §2º do CPC, o incidente deve ser processado 

em separado e sem suspensão do processo. Assim, PROMOVAM-SE os 

atos necessários para a distribuição do presente incidente, a partir da 

petição de ID n. 26498978. 2 – Após, INTIME-SE o perito arguido para se 

manifestar no incidente no prazo de 15 (quinze) dias, estando facultada a 

produção de prova, caso entenda necessário, nos termos do mencionado 

diploma legal. 3 – CUMPRAM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março 

de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000779-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE FATIMA GENTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

ARMANDO GENTIL OAB - 784.518.928-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000779-19.2019.8.11.0024. EXEQUENTE: ERICA DE FATIMA GENTIL 

PROCURADOR: ARMANDO GENTIL EXECUTADO: FREDERICO AUGUSTO 

ALVES FELICIANO DE SOUSA 1 – Inobstante a decisão retro, verifica-se 

que ainda não foi certificada a tempestividade dos embargos associados 

(n. 1001836-72.2019.0024). Tendo em vista que a parte embargante, em 

seu aditamento à inicial requereu a concessão do efeito suspensivo aos 

embargos, AGUARDE-SE o cumprimento da decisão proferida naquele 

processo. 2 – Após a certificação da tempestividade dos embargos, 

remeta-se o processo CONCLUSO para deliberação. 3 – CUMPRA-SE. 

Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 2020. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001836-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE FATIMA GENTIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001836-72.2019.8.11.0024. EMBARGANTE: FREDERICO AUGUSTO 

ALVES FELICIANO DE SOUSA EMBARGADO: ERICA DE FATIMA GENTIL 

Em petição de ID n. 27552361, a parte embargante apresenta aditamento à 

inicial, requerendo a concessão do efeito suspensivo aos presentes 

embargos. Contudo, antes da análise meritória de tal pedido, imprescindível 

a certificação da tempestividade dos embargos pela Secretaria. Em detida 

análise dos presentes embargos, assim como da execução associada (n. 

1000779-19.2019) não há qualquer documentação/informação acerca da 

data do cumprimento do mandado de citação. 1 - Assim, CUMPRA-SE o 

item “1” do despacho de ID n. 27142590. 2 – Em seguida, REMETA-SE 

imediatamente o processo concluso. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de 

março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000128-50.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

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

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

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

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

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

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

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

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

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

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

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

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

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 140 de 443



ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de 

março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-35.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ROBERTO SCHUUR (REU)

WALMOR HOFFMANN (REU)

CHA PRENDA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000419-50.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

GUILHERME CESAR CARVALHO FERRAZ (REU)

WALMOR HOFFMANN (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-17.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA SILVA BOMDESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001247-17.2018.8.11.0024. AUTOR(A): CREUZA DA SILVA 

BOMDESPACHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Determinada a realização de prova pericial, a parte autora apresentou 

impugnação à nomeação do perito (id. 26365451). Arguiu, em síntese, a 

existência de contradições em perícias anteriores realizadas na 

demandante pelo médico João Leopoldo Baçan, o que comprometeria a 

sua imparcialidade. 1 – No ponto, certificada a tempestividade da 

impugnação (id. 27423012), PROMOVA-SE a sua distribuição em incidente 

apartado, como determina o § 2º do art. 148 do CPC. 2 – No incidente a ser 

formado, INTIME-SE o perito médico, Dr. João Leopoldo Baçan, para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, facultando a produção de prova, 

se necessária. 3 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 30 de março 

de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000430-79.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDON SEBASTIAO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES AGROVALE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido. Para 

comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, 

exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis 

relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito 

demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é 

proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a 

existência de dívidas, dentre outros. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
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prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87223 Nr: 4325-07.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Em que pese o pleito de bloqueio de bens em nome da parte executada 

(ref. 50), nota-se dos autos que ainda não houve a citação da parte ré. 

Logo, INDEFERE-SE o pedido em questão.

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

apresentar novo endereço para citação da parte executada, sob pena de 

extinção.

3 – Apresentado novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a citação.

4 – Caso transcorrido “in albis” o prazo, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87155 Nr: 4264-49.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS 

EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORACY RHAYSSA PEREIRA 

CRUZ - OAB:25162/GO, Valmir Jose de Souza - OAB:16.641/GO

 Impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando os advogados da partes executada, pela imprensa da sentença 

de extinção do dia 11/12/2019, cuja parte dispositiva segue transcrita: 

"...Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, como 

informado pela própria parte exequente (ref. 43), JULGA-SE EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015. 

CONDENA-SE a parte executada ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da dívida 

executada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado. Cumpridas todas as providências anteriores, 

ARQUIVEM-SE.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE...".

>Encaminhando ainda, os autos a expedição de documentos o Município 

Exequente da sentença de extinção, por mandado, na pessoa do seu 

represente legal, tendo em vista que nos processos virtuais (Apolo) não 

há possibilidade de encaminhar os autos em carga à Procuradoria da 

Fazenda Pública Municipal, para ciência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 114186 Nr: 349-84.2019.811.0024

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Seliel de Moraes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Bartolina da Rosa - 

OAB:OAB/MT 24762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Primeiramente, PROMOVA-SE a vinculação ou associação deste 

incidente ao processo principal.

2 - Na sequência, em relação ao pedido de restituição, VISTAS ao 

Ministério Público Estadual para manifestação.

3 – Após, CONCLUSOS para decisão.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 114186 Nr: 349-84.2019.811.0024

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Seliel de Moraes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Bartolina da Rosa - 

OAB:OAB/MT 24762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – PROMOVA-SE a vinculação deste incidente ao processo principal 

(Código: 113704) nos termos da decisão de ref. 04.

2 – No mais, como pontuado pelo Ministério Público em seu parecer de ref. 

08, verifica-se que o aparelho celular que a parte requerente pugna pela 

sua restituição, em que pese não haver comprovação de origem ilícita, é 

alvo de investigação, uma vez que este Juízo determinou a quebra do 

sigilo nos autos principais.

Diante disso, por ora, INDEFERE-SE o pedido, uma vez que o aparelho 

celular não pode ser devolvido ao requerente antes da realização do 

relatório da quebra de dados.

3 – Oportunamente, considerando que a decisão que deferiu a quebra de 

dados no aparelho data de janeiro, OFICIE-SE a Delegacia de Polícia para 

informar acerca da conclusão da quebra de dados deferida nos autos 

principais.

4 – Após, remetam-se os autos CONCLUSOS.

5 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 119853 Nr: 2645-79.2019.811.0024

 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: Cleide Mara Leocádio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christophe Daniel Bardon, JULIENNE SOMMER 

BARDON, Manoel Dresch, Ademar Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARMIENE RAMALHO DA SILVA 

- OAB:181908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como se sabe, os embargos de declaração se prestam, em regra, para 

sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na 

decisão/sentença atacada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.No caso 

dos autos, verifica-se que razão assiste à parte embargante.Desse modo, 

deve ser suprido o vício em questão.O art. 300 do Código de Processo 

Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório).Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.No 

caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória não merece acolhimento.Do cotejo do acervo probatório 

trazido com a inicial, extrai-se não haver elementos a evidenciar a 

probabilidade do direito, porquanto a parte requerente não juntou ao 

processo qualquer documento que comprovasse a propriedade ou 

qualquer outro direito por ela alegado referente à área que pretende ver 

arbitrados valores a título de aluguel.Assim, sem a mínima documentação, 

em análise perfunctória, não permite a este Juízo aferir a probabilidade do 

direito vindicado.Dessa forma, por se faltar um dos requisitos 

indissociáveis do art. 300 do CPC/2015 para a sua concessão, 

notadamente a probabilidade do direito reclamado, a medida deve ser 

indeferida.1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na 

exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.2 – 

Forte em tais razões, este Juízo CONHECE dos embargos declaratórios, e, 

no mérito, DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para o 

fim de corrigir a omissão apontado pela parte embargante, com supedâneo 

no art. 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, 3 - No mais, permanece 

a decisão tal como lançada.4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 112945 Nr: 5305-80.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Wanderson Martins Ortiz, Marileide Silva Costa Martíns

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darciney Divina Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIA MARIA NEVES CANDIDA 

PAIXAO MAKUS - OAB:18854/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de regularização de guarda compartilhada ajuizada por 

WANDERSON MARTINS ORTIZ e MARILEIDE SILVA COSTA MARTINS em 

face de DARCINEY DIVINA BARBOSA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Realizados alguns atos processuais, as partes firmaram acordo perante o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca quanto 

ao reconhecimento da paternidade, alimentos em favor de criança, a 

guarda e a regulamentação de visitas (ref. 36).

Manifestação do MPE (ref. 40) favorável à homologação do acordo entre 

as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o acordo 

apresentado comporta homologação, porquanto observados os direitos 

assegurados à criança e ao adolescente, revestidos do caráter de 

prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem estar e a 

proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê 

no art. 227, caput, da Constituição Federal.

No caso, entende-se que o direito do menor foi respeitado, em atenção ao 

que estabelece o princípio da proteção integral, razão pela qual a 

homologação do presente acordo é medida que se impõe.

 Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes, tudo para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pro rato. No entanto, suspensas tais verbas, uma vez que foi 

deferida a gratuidade aos autores e este Juízo neste ato DEFERE a 

gratuidade à parte requerida, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.

Sem a incidência de honorários advocatícios no presente caso.

CIÊNCIA ao MPE e ao advogado constituído, na forma do artigo 186, § 1º, 

do CPC.

Em seguida, com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86827 Nr: 4095-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Antonow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmila Beatriz Miranda de 

Figueiredo - OAB:15.012-A, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE 

FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 Impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando os advogado do Executado (procuração juntada em 24/05/2019, 

Ref. 45) pela imprensa, da decisão do dia 07/01/2020, cuja parte 

dispositiva segue transcrita: "... Desse modo, ao constatar o não 

pagamento da dívida e certificar no próprio mandado de Ref. 16 que daria 

início aos atos expropriatórios, agiu o meirinho em estrito cumprimento à 

determinação judicial, de modo que não há qualquer irregularidade 

praticada nos autos. Vale dizer que, afora a questão da citação, não 

houve qualquer outra matéria aduzida pela parte executada, de modo que 

a dívida permanece hígida. 1 - Ante o exposto, este Juízo REJEITA a 

exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.2 – Certificada 

a preclusão, EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores bloqueados 

(Ref. 40) em favor da parte exequente, observando-se a conta bancária 

indicada na petição de Ref. 44.3 – Ademais, como requerido na Ref. 44, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.4 – CUMPRA-SE..”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76154 Nr: 2897-24.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda David Navas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Guilherme Bethke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Queren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:19614/0

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento 

nª56/2007-CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação do 

Executado, por emio de sua advogada constituida nos autos, para que 

manifeste-se nos autos, como requerido pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 125559 Nr: 956-63.2020.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cayke Luan Gomes Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY HALESSA DE 

ALMEIDA LOBATO - OAB:22992/O/MT

 Assim, INDEFERE-SE o pedido de revogação da prisão preventiva e, por 

consequência, MANTÉM-SE a segregação cautelar do acusado CAYKE 

LUAN GOMES REIS, nos termos do art. 312 do CPP.

CIÊNCIA ao MP e Advogado via DJE.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-22.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA THOME MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ESTEVES LIMA OAB - MT7692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TEIXEIRA BRAZ (REU)

M BRAZ IMOBILIARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME 

(REU)

ANTONIO FELICIANO DA SILVA (REU)

MARIO MONTEIRO BRAZ (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 : 

1000201-22.2020.8.11.0024. AUTOR(A): ARMINDA THOME MULLER REU: 

ANTONIO FELICIANO DA SILVA, MARCOS TEIXEIRA BRAZ, M BRAZ 

IMOBILIARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, MARIO 

MONTEIRO BRAZ 1 - Trata-se de ação de ação de anulação de registro de 

imóvel e de carta de aforamento c/c cancelamento de matrícula com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por ARMINDA THOMÉ MULLER em 

face de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, ANTONIO FELICIANO 

DA SILVA, MARCOS TEIXEIRA BRAZ e M. BRAZ IMOBILIÁRIA, 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, todos qualificados no 

processo. A autora pugna em sede de antecipação de tutela para, entre 

outras coisas, que seja determinada sua imissão na posse do imóvel 
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objeto da lide (que alega encontrar-se esbulhado) até o julgamento 

definitivo da presente demanda. Estando presentes os requisitos 

dispostos no artigo 319 do Código de Processo Civil, este juízo RECEBE a 

emenda à petição inicial, com o pagamento das custas processuais (ID n. 

29835395). 2 - No caso em apreço, os argumentos expostos na exordial e 

os documentos juntados não permitem, de plano, uma compreensão 

segura da controvérsia de índole possessória objeto da tutela, uma vez 

que, embora demonstrada a propriedade, não restou comprovado de plano 

que a autora detinha a posse do imóvel na época do esbulho, em tese, 

praticado pelos requeridos. Ademais, a própria autora afirma que, em 

diligências junto ao cartório, constatou junto ao cartório que parte do 

imóvel de sua propriedade havia sido registrada em nome da Prefeitura de 

Chapada dos Guimarães em 1992, tendo sido transferida a titularidade aos 

demais requeridos. Desta feita, para melhor análise do pedido da tutela de 

urgência, DETERMINA-SE a realização de constatação por meio de Oficial 

de Justiça, que deverá deslocar-se até o local do litígio em busca de 

informações e, se possível, fotografar eventuais sinais de ameaça e/ou 

esbulho, contatando vizinhos e pessoas próximas no sentido de apurar a 

posse da parte autora, a existência de ameaça e/ou violência a essa 

posse, a data de início da ameaça e/ou esbulho e quem seriam os seus 

responsáveis, indagando, inclusive, acerca do conhecimento dos 

requeridos indicado pela parte, tudo em busca de subsidiar o juízo de 

informações para proferir decisão. 3 – Apresentado o auto de 

constatação, RETORNE o processo concluso. 4 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Chapada dos Guimarães, 27 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000323-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO Trata-se de ação monitória 

visando o pagamento de soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida (id. 

20351790), foi deferida de plano a expedição do mandado, advertindo ao 

réu que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Neste 

sentido, preconiza o parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a 

parte requerida, conquanto devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem qualquer manifestação (id. 29057247). Ante o 

exposto: 1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 2 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º). 3 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 6 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 8 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002778-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

FRANCISCO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

CIRENE VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

LOIRICO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

FLORENTINO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

ERENIL VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

OTACILIO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

HELENA AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

BENEDITO VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

ANTONIA VIEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO OAB - 346.624.481-15 

(PROCURADOR)

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002778-07.2019.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIA VIEIRA DE 

AZEVEDO, BENEDITA VIEIRA DE AZEVEDO, BENEDITO VIEIRA DE 

AZEVEDO, OTACILIO VIEIRA DE AZEVEDO, SIRIO VIEIRA DE AZEVEDO, 

JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO, ERENIL VIEIRA DE AZEVEDO, HELENA 

AZEVEDO DA SILVA, LOIRICO VIEIRA DE AZEVEDO, FLORENTINO VIEIRA 

DE AZEVEDO, FRANCISCO VIEIRA DE AZEVEDO, CIRENE VIEIRA DE 

AZEVEDO PROCURADOR: JOSE CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO 

REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES No despacho de ID n. 

27814288 determinou-se a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstrar os pressupostos para a concessão do benefício 

da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do pedido. 

Devidamente intimados, os autores se manifestaram reiterando o pedido 

de gratuidade e juntando documentos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. Inobstante a juntada de extratos bancários, 

contracheques, declaração de Imposto de Renda e cópia de CTPS em 

nome dos autores, não restou demonstrado de fato a hipossuficiência de 

recursos nos termos da lei em relação aos requerentes JERONIMO VIEIRA 

DE AZEVEDO e OTACILIO VIEIRA DE AZEVEDO. Os comprovantes de 

renda juntados por tais autores, demonstram a ausência da 

hipossuficiência alegada. 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. 1.060/50, 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 Federal, por 
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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) (negritei). 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. Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do 

benefício 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. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque). Verifica-se que a parte autora não atendeu ao 

comando determinado pelo Juízo, uma vez que não demonstrou a 

hipossuficiência alegada. Destaca-se que o benefício da assistência 

judiciária gratuita é destinado às pessoas realmente necessitadas e a 

insuficiência de recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa 

judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição 

da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no 

final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso 

vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira dos autores. Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores 

JERONIMO VIEIRA DE AZEVEDO e OTACILIO VIEIRA DE AZEVEDO, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE os 

autores acima mencionados para regularização do pagamento das custas 

e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3 – Após, CONCLUSO. 4 – Aos demais requerentes, 

uma vez preenchidos os pressupostos legais, DEFERE-SE a gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 27 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000649-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000649-29.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT I- Relatório O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, agindo em favor de BENEDITO 

DO ESPÍRITO SANTO SIQUEIRA ajuizou ação civil pública de obrigação de 

fazer com pedido de tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 
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devidamente qualificados no presente processo, tendo por objeto a 

realização de procedimento cirúrgico cardíaco para colocação de “pontes 

de safena”. Aduz que o estado do substituído é gravíssimo, necessitando 

internação e cirurgia imediatas e que sua filha não obteve êxito em 

conseguir a regulação de seu genitor de forma administrativa. Requer, à 

luz dos documentos anexados, que seja disponibilizado, em caráter de 

urgência, a regulação do paciente para realização do procedimento 

cirúrgico necessário em unidade hospitalar especializada, bem como 

sejam disponibilizados medicamentos e exames que eventualmente se 

fizerem necessários, com a cominação de multa diária em caso de 

descumprimento. Medida liminar foi deferida no ID n. 20208366. O Município 

se manifestou no ID n. 20403876. Citado, o Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação no ID n. 21469868, alegando em síntese: a) a 

ausência de interesse processual; b) o respeito aos princípios 

orçamentários; c) a reserva do possível; d) o comprometimento da 

isonomia e consequentemente do acesso universal à saúde, e) 

impertinência da multa diária. Réplica da parte autora no ID n. 22975747. O 

feito foi saneado no ID n. 26416941, ocasião em que foram rejeitadas as 

preliminares apresentadas, decretada a revelia do Município demandado e 

determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca das 

provas que pretendiam produzir. O Ministério Público (ID n. 27514324) e o 

Estado de Mato Grosso (ID n. 27734208) informaram o desinteresse na 

produção de novas provas. O processo veio concluso. II- Fundamentação 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como 

também analisando todos os documentos que instruem o feito, 

notadamente os exames e receitas médicas, aliado às próprias 

manifestações das partes, desnecessária se faz a dilação probatória, de 

forma que promove-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do CPC. DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Conquanto 

não coubesse ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se faz necessária diante da grave omissão da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois, para que haja interferência judicial, faz-se necessária a 

ocorrência de grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação 

do serviço de saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do 

princípio constitucional da separação de poderes[1]. Destarte, não há de 

se falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em determinar a 

implementação de políticas públicas, sobretudo quando vislumbrada a 

inércia da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde 

publica que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde[2]. Em suma, o 

Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre que presente a 

omissão inconstitucional do Estado e para garantir os direitos 

fundamentais do cidadão. Como notório, o direito à saúde é 

essencialmente coletivo (art. 6º da CF/88), transmudando-se em direito 

subjetivo e, dessa forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente 

quando vinculado à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, 

direito fundamental individual com primazia sobre todos os outros, nos 

termos do artigo 5º, caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada 

doutrina e jurisprudência. De fato, não se pode desconsiderar a existência 

dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas formuladas pelo 

Estado-Gestor (SUS), contudo, por outro lado, imperioso analisar cada 

caso concreto à luz dos fatos e da situação individualizada posta sob 

julgamento. Está sobejamente comprovada nos autos a patologia do 

requerente, bem como a necessidade do tratamento na forma solicitada. 

Isto porque as provas colacionadas pela parte requerente demonstram 

que o tratamento convencional não surtiu resultado desejado e que, caso 

não seja iniciado o tratamento requerido, a vida da infante estará sob risco 

de perecimento. Verifico que estão presentes receituários médicos que 

confirmam a necessidade do autor de se tratar das enfermidades 

alegadas na inicial, bem como a realização do procedimento cirúrgico de 

suma importância por médico credenciado. A tutela pleiteada pela parte 

autora é procedente, uma vez que possui legitimidade ativa para pleitear 

do Estado condições de uma vida razoável e saudável, direito este 

contemplado pela Constituição Federal. Assim, visando guarnecer a autora 

o necessário tratamento de saúde ao seu filho, com os meios 

imprescindíveis para tanto, não há outra alternativa senão a de lhe 

conceder guarida na respectiva prestação jurisdicional. De fato, tem-se 

que o autor comprovou sua dificuldade, pois demonstrou a tentativa de 

prévia regulação do procedimento cirúrgico sem que fosse realizado até 

então. No caso, resta comprovado que com a realização do procedimento 

cirúrgico revela-se vital a fim de estancar a gravidade do caso concreto, 

devendo o autor ser submetido a tal procedimento. Com efeito, o Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT, em parecer concluiu que há urgência para a 

indicação deste procedimento. III- Dispositivo Ante o exposto, JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES a fornecer, nos 

termos da inicial, ao autor BENEDITO DO ESPÍRITO SANTO SIQUEIRA 

procedimento cirúrgico cardíaco para colocação de “pontes de safena”, 

de forma a viabilizar e a promover a sua saúde, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88 e nos termos do art. 

487, I, do CPC. Este juízo CONFIRMA a antecipação dos efeitos da tutela 

concedida em caráter liminar no ID n. 20208366. Isentos os vencidos ao 

pagamento de custas e despesas judiciais, na forma do art.3º da Lei 

7.603/2001. Com fundamento no princípio da causalidade, observando-se 

os critérios fixados no art. 85, §3º do CPC, CONDENAM-SE os requeridos 

ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação. Deixa-se de ordenar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 

509, incisos I e II do CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias. CUMPRA-SE. Chapada 

dos Guimarães/MT, 30 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito [1] (STF – ADPF n. 45 – Rel. Min. Celso de Melo). [2] Conferir 

obra de minha autoria: “A Judicialização do direito à saúde: a tensão entre 

o mínimo existencial e a reserva do possível na busca pela preservação 

da dignidade da pessoa humana”, Juruá Editora: 2011.

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

Processo Número: 1000181-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

DEBORA RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

NEUSIVAN RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

VANDER RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

WELLINGTON RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000181-65.2019.8.11.0024. REQUERENTE: NEUZA MARIA RIBEIRO 

MARQUES, DEBORA RIBEIRO MARQUES, NEUSIVAN RIBEIRO MARQUES, 

WELLINGTON RIBEIRO MARQUES, VANDER RIBEIRO MARQUES I – 

Relatório NEUZA MARIA RIBEIRO MARQUES, DÉBORA RIBEIRO MARQUES, 

NEUSIVAN RIBEIRO MARQUES DE LIMA, WELLINGTON RIBEIRO MARQUES 

e VANDER RIBEIRO MARQUES, devidamente qualificados e representados 

no presente feito, formularam pedido de alvará judicial para levantamento 

da importância deixada por seu esposo e genitor, respectivamente, 

Vanderlandes Marques Vieira, referente a saldo em conta corrente junto 

ao Banco do Brasil. Com o pedido vieram documentos. A inicial foi 

recebida no ID n. 18101055, ocasião em que foi determinada a intimação 

dos bancos para informarem possíveis saldos em contas no nome do 

falecido. Em resposta, o Banco do Brasil informou o total do valor 

disponível na conta da de cujus de R$ 7.505,83 (sete mil quinhentos e 

cinco reais e oitenta e três centavos) - ID n. 20139736. A Caixa Econômica 

Federal informou a existência do saldo no valor de R$ 0,77 (setenta e sete 

centavos) – ID n. 20543190. O Banco Bradesco informou a inexistência de 

saldo em conta em nome do falecido (ID n. 25043766). Intimado, o 

Ministério Público informou a ausência de motivação de sua intervenção no 

feito (ID n. 27078204). O processo veio concluso. II – Fundamentação Em 

análise às circunstâncias e elementos contidos no processo, tem-se que o 

pedido formulado comporta acolhimento. Isso porque, a teor do que dispõe 

o art. 1º, da Lei n. 6.858/80, que versa sobre o pagamento aos 

dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares. Nota-se que há no processo documentos aptos a 

comprovar que o falecido não possuía dependente habilitado perante a 
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Previdência Social, razão pela qual, o saldo credor existente deverá ser 

pago aos seus sucessores previstos na legislação civil. Em acréscimo, a 

declarante do óbito da de cujus informou que ela deixou apenas dois filhos 

maiores e capazes como sucessores, que são os requerentes, como 

restou comprovado. Assim, resta demonstrado de forma inequívoca que 

os valores deixados pela falecida deverão ser pagos aos sucessores 

previstos na legislação civil, isto é, os requerentes. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de determinar que os saldos existentes descritos na inicial e deixado por 

VANDERLANDES MARQUES VIEIRA, seja pago aos requerentes, 

expedindo-se alvará a ser levantado por NEUZA MARIA RIBEIRO 

MARQUES, DÉBORA RIBEIRO MARQUES, NEUSIVAN RIBEIRO MARQUES 

DE LIMA, WELLINGTON RIBEIRO MARQUES e VANDER RIBEIRO 

MARQUES, com fundamento no art. 1º, da Lei n. 6.858/80. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por se tratar de 

levantamento em instituição bancária, CUMPRA-SE a determinação contida 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado, e após as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias. 

INTIME-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 30 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000911-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLINE MARTINS BRAVIN DA SILVA (TESTEMUNHA)

NEUZIBENE DE PAULA DIAS (TESTEMUNHA)

LAISA ALMEIDA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000911-13.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LAISA ALMEIDA DO ROSARIO 

TESTEMUNHA: MARLINE MARTINS BRAVIN DA SILVA, NEUZIBENE DE 

PAULA DIAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de salário 

maternidade ajuizada por LAISA ALMEIDA DO ROSÁRIO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, 

que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com a 

exordial, vieram documentos. A petição inicial foi recebida (ID n. 

15528023), ocasião na qual foi indeferida a tutela, determinada a citação 

do INSS e deferida a gratuidade à parte autora. A parte demandada 

apresentou contestação no ID n. 16254051. A réplica é vista no ID n. 

1419018643. O feito foi saneado, ocasião em que se determinou a 

realização de audiência de instrução e julgamento a fim de verificar a 

qualidade de segurada especial da parte autora (ID n. 24649248). A parte 

autora apresentou o rol de testemunhas no ID n. 25221552. Realizada 

audiência (ID n. 26711071), ocasião em que foram colhidos os 

depoimentos de três testemunhas arroladas pela parte autora. Os 

memoriais foram apresentados de forma remissiva. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

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. Como visto do 

relatório, cuida-se de ação pela qual a parte autora sustenta que preenche 

os requisitos exigidos pela Lei 8.213 de 1991 e faz jus ao recebimento do 

benefício previdenciário salário maternidade. A aludida norma, ao dispor 

sobre os benefícios da Previdência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional do artigo 201 da Constituição Federal de 1988, 

assevera em seu artigo 18, artigo 39 e artigo 81, in verbis: “Art. 18. O 

Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, 

devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do 

trabalho, expressas em benefícios e serviços: I - quanto ao segurado: (...) 

g) salário-maternidade;” “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos 

no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: (...) 

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do 

salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. 

(Incluído pela Lei nº 8.861, de 1994)” Quanto ao benefício pleiteado, eis o 

art. 71 do citado diploma: “Art. 71. O salário-maternidade é devido à 

segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com 

início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de 

ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no que concerne à proteção à maternidade.” (Redação dada 

pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003) Ademais, tratando-se de segurada 

especial, é imprescindível a demonstração da carência do benefício, 

conforme o art. 25, inciso III, da Lei n. 8.213/91[1]. Partindo dessas 

premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos que a parte 

autora é mãe de Rayssa Vitória Almeida do Rosário dos Santos, nascida 

em 29/01/2015, conforme se observa da certidão acostada à inicial. De 

outra banda, em se tratando de segurada especial, a comprovação da 

atividade rural deve ser feita de acordo com os artigos 55, § 3º e 106, da 

Lei 8213/91, que assim dispõe: “Art. 55 – o tempo de serviço será 

comprovado de forma estabelecida no Regulamento compreendendo, além 

do correspondente às atividades de qualquer das categorias de 

segurados de que trata o art. 11 desta lei, mesmo que anterior á perda da 

qualidade de segurado: (...) § 3º - a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação Administrativa ou 

judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando 

baseada em inicio de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivos de força 

maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento”. “Art. 106 – 

Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a partir 

de 16 de abril de 1994, a apresentação da carteira de identificação de 

contribuição – CIC referida no § 3º do artigo 12 da Lei nº 8212 de 

24/07/1991”. Percebe-se, pois, que desde o advento da lei nº 8.861 de 

25/03/1994, que alterou a Lei n. 8.213/91, as seguradas especiais têm 

direito ao salário maternidade, sem a necessidade do recolhimento de 

contribuições, mediante a simples comprovação do exercício da atividade 

rural nos doze meses anteriores ao inciso do benefício, nos termos dos 

art. 55, § 3º, e 106 da Lei nº 8.213/91. No caso do presente feito, para 

fazer prova do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, 

a autora apresentou documentos, dentre eles, sua lembrança de Batismo, 

que revela que já residia em comunidade rural quando nasceu, atestado 

de escolaridade, que demonstra que estudou no ensino fundamental no 

ano de 2013 na Comunidade Rural de Cachoeira Rica, carteira do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, comprovando ser membro, declaração de 

exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, declaração firmada pela EMPAER de que a autora reside na zona 

rural desde 2010, desenvolvendo atividade em regime de economia 

familiar, constituindo, portanto, início de prova material apta a comprovar o 

preenchimento do requisito em questão. Ademais, tal prova documental é 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, que foi 

categórica em confirmar a condição de trabalhadora rural da parte autora, 

por período superior ao da carência legal, de modo que a procedência do 

pedido é medida de rigor. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO 

MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO HARMÔNICO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. I- Os requisitos para a 

concessão do salário maternidade a trabalhadora rural compreendem a 

ocorrência do parto e a comprovação de efetivo exercício de atividade no 

campo. II - O início de prova material, somado à prova testemunhal, formam 

um conjunto harmônico, apto a demonstrar que a parte autora exerceu 

atividades no campo no período exigido em lei, advindo deste fato, a sua 

condição de segurada da Previdência. III- Apelação do INSS improvida. 

(TRF-3 - Ap: 00365981120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 19/02/2018, OITAVA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018)”. III – 

Dispositivo Ante o exposto, considerando a existência de documentos que 

caracterizam razoável inicio prova material, preenchidos os requisitos 

legais para a concessão do benefício pleiteado, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido da autora e CONDENA o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder Salário-Maternidade à autora LAISA 

ALMEIDA DO ROSÁRIO, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal em 

razão do nascimento de sua filha, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do 

requerimento administrativo, ou seja, 07/05/2018 – DIB. Os valores devidos 
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pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária, calculados 

na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal. CONDENA-SE a requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, a teor da Súmula 111 do 

STJ. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, observando-se 

as formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 30 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: III - salário-maternidade para as seguradas de que 

tratam os incisos V e VII do art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, 

respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO TAMARINO MURTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000803-81.2018.8.11.0024. AUTOR(A): AGOSTINHO TAMARINO MURTA 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por AGOSTINHO TAMARINO MURTA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, narrando, em suma, que a parte 

autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com 

a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi recebida na decisão 

de ID. 15536490, ocasião na qual foi indeferida a tutela antecipada, 

determinada a citação do requerido e deferida a gratuidade pleiteada. A 

parte demandada apresentou contestação (ID n. 16485958), alegando, em 

síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício 

requerido. Réplica à contestação no ID n. 17708097. O feito foi saneado, 

ocasião em que se designou audiência de instrução e julgamento (ID n. 

18417901). Realizada audiência (ID n. 25092965), foram colhidos os 

depoimentos de duas testemunhas. A parte autora apresentou memoriais 

remissivos. O processo veio concluso. II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras 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. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que, o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, o autor 

demonstrou o preenchimento do requisito idade, ou seja, contava com 63 

(sessenta e três) anos de idade à época do ajuizamento da demanda, 

conforme se verifica pelo documento de identidade acostado à inicial. No 

que tange à qualidade de segurado, nota-se que o autor colacionou 

documentos indicando o início de prova material quanto ao tempo de 

atividade em que labora sob regime de economia familiar pelo tempo de 

carência do benefício correspondente a 180 (cento e oitenta) meses, 

conforme o art. 142 da Lei n. 8.213/91, tendo em vista a implementação da 

idade mínima para a concessão do benefício ainda no ano de 2016. O 

início de prova material acostada aos autos consiste em documentos que 

apontam a qualificação de lavrador, permuta de imóvel rural no ano de 

2007, memorial descritivo do imóvel e recibos de vacina para gado em 

nome do autor. Além disso, a prova testemunhal produzida em audiência 

corrobora a afirmação de trabalho rural, em regime de economia familiar, 

conforme se verifica da mídia juntada ao processo. Enfim, no caso 

concreto, a instrução demonstrou que o autor sempre exerceu atividades 

campesinas, em regime de economia familiar por período correspondente 

ao tempo de carência do benefício, conforme depoimento das 

testemunhas, bem como o início de prova material produzido. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “SÚMULA nº 14 da TNU - Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. 

SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação do tempo de labor 

rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos 

fatos a provar.” Desta forma, faz jus ao recebimento de um salário-mínimo, 

tal como preceitua o art. 143 da Lei de Benefícios. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do 

autor nos seguintes termos: a) o nome do segurado: AGOSTINHO 

TAMARINO MURTA; b) o benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural, inclusive com o abono anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: 

salário mínimo; d) a data de início do benefício – DIB: data do requerimento 

administrativo – 02/03/2018; e) data do início do pagamento: 30 dias da 

data da intimação da sentença. f) período a ser considerado como 

atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91). Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Os juros de mora e correção monetária deverão 

incidir com base no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos 

da Justiça Federal. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento de 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, este no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Fica imune o INSS do pagamento 

das custas processuais. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 30 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000332-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JUREMA DE SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

JOHN HERBERT DE SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000332-31.2019.8.11.0024. REQUERENTE: JESSICA JUREMA DE 

SIQUEIRA E SILVA, JOHN HERBERT DE SIQUEIRA E SILVA I – Relatório 

JESSICA JUREMA DE SIQUEIRA E SILVA e JOHN HEBERT DE SIQUEIRA E 

SILVA, devidamente qualificados e representados no presente feito, 

formulou pedido de alvará judicial para levantamento da importância 

deixada por sua genitora falecida Sonia Aparecida de Siqueira referente a 

saldo em conta corrente, poupança e conta salário junto ao Banco do 

Brasil. Com o pedido vieram documentos. A inicial foi recebida no ID n. 

18775417, ocasião em que foi determinada a intimação dos bancos para 

informarem possíveis saldos em contas no nome da falecida. Em resposta, 

o Banco do Brasil informou o total do valor disponível na conta da de cujus 

(ID n. 21377187). A Caixa Econômica Federal informou a inexistência de 

vínculo e o banco Bradesco não se manifestou. Os autores, por sua vez 

(ID n. 28033871) informaram que na data do óbito de sua genitora, a conta 

bancária junto ao banco Bradesco já havia sido encerrada. Parecer do 

Ministério Público no ID n. 29538519, manifestando pela procedência da 

demanda. O processo veio concluso. II – Fundamentação Em análise às 

circunstâncias e elementos contidos no processo, tem-se que o pedido 

formulado comporta acolhimento. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

1º, da Lei n. 6.858/80, que versa sobre o pagamento aos dependentes ou 

sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. 

Nota-se que há no processo documentos aptos a comprovar que o 
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falecido não possuía dependente habilitado perante a Previdência Social, 

razão pela qual, o saldo credor existente deverá ser pago aos seus 

sucessores previstos na legislação civil. Em acréscimo, a declarante do 

óbito da de cujus informou que ela deixou apenas dois filhos maiores e 

capazes como sucessores, que são os requerentes, como restou 

comprovado. Assim, resta demonstrado de forma inequívoca que os 

valores deixados pela falecida deverão ser pagos aos sucessores 

previstos na legislação civil, isto é, os requerentes. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de determinar que os saldos existentes descritos na inicial e deixado por 

SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA, seja pago aos requerentes, 

expedindo-se alvará a ser levantado por JESSICA JUREMA DE SIQUEIRA E 

SILVA e JOHN HEBERT DE SIQUEIRA E SILVA, com fundamento no art. 1º, 

da Lei n. 6.858/80. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Por se tratar de levantamento em instituição bancária, cumpra-se a 

determinação contida na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito 

em julgado, e após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIME-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 

30 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-86.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO MANOEL FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT5036-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010465-86.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: ALBERTINO 

MANOEL FONSECA EXECUTADO: SOMEL ENGENHARIA LTDA Vistos etc. 

Considerando o teor da certidão de id. 29805043, a rigor da petição de id. 

29387685, intime-se o exequente, para em 5 (cinco) dias se manifestar 

acerca da carta precatória juntada aos autos no id. 29141298. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARTE MARTINS RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000542-53.2017.8.11.0024 MUNER & SILVA LTDA - EPP EDUARTE 

MARTINS RAMOS Vistos etc. Antes de analisar o pedido de id. 23081756, 

se faz necessário o número do CPF do executado para implementação da 

medida. Intime-se o exequente para fornecê-lo, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010544-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GORETE SCALCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010544-31.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: EVA GORETE 

SCALCO EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 27 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-79.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILA MARIA DIAS LESSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010351-79.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA . EXECUTADO: LUCILA MARIA DIAS 

LESSA . Vistos etc. Após 3 anos de tramitação da fase de cumprimento o 

exequente se limita a reiterar o pedido inicial de cumprimento de sentença. 

Ocorre que já estão exauridos os pedidos daquela petição, motivo por 

que, leva a crer o juízo que não há mais interesse na execução. Não 

havendo bens penhoráveis, ao arquivo até manifestação efetiva do 

exequente. Intime-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010544-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GORETE SCALCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010544-31.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: EVA GORETE 

SCALCO EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 
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ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 27 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010440-73.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MARQUES GOBBI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010440-73.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: F. A. MARQUES 

GOBBI - ME EXECUTADO: ROBERTO CARLOS FRANCISCO Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, cumpra-se, integralmente a decisão de id. 29993891. Faculto o 

autor, a apresentar os bens solicitados no prazo requerido. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA LOPES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001354-27.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANA 

APARECIDA LOPES BORGES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º do 

CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-39.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

antonio ferreira de souza (REQUERIDO)

Castro Veiculos (REQUERIDO)

JURACY FRANCISCHINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000627-39.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELAINE 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, 

CASTRO VEICULOS, JURACY FRANCISCHINI Vistos etc. Na forma do art. 

99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINA PEREIRA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-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))

 

Intimação da parte promovida para fornecer os dados bancários corretos 

da empresa BTG PACTUAL para expedição de novo alvará de 

levantamento de valor, tendo em vista que o alvará anteriormente expedido 

de n. 588010-6/2020 fora CANCELADO POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS. 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de março de 2020. Edgar Joséde Oliveira - 

Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-20.2020.8.11.0024

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:

CHRISTOVAO DE LARA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar nos 

presentes autos, uma vez que o AR juntado consta MOTIVO DA 

DEVOLUÇÃO (FALECIDO). Chapada dos Guimarães-MT, 29 de março de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-20.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANE PROCOPIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000421-20.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEYDIANE 

PROCOPIO FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 30 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: 1000422-05.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO NOBRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000422-05.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:DANIEL 
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FRANCISCO NOBRES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 30 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: 1000423-87.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILFRIDO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000423-87.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:WILFRIDO 

BAZAN BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 30 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: 1000424-72.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILFRIDO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000424-72.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:WILFRIDO 

BAZAN BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO CSF S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 30 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: 1000425-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILFRIDO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000425-57.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:WILFRIDO 

BAZAN BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 30 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: 1000694-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA ANA DOS REIS (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 17/09/2019 Hora: 13:45 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 23 de agosto de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-27.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ROSA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000427-27.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:NATALIA ROSA 

BEZERRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 30 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: 1000077-39.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000077-39.2020.8.11.0024. AUTOR: JESSICA PAULA DA SILVA REU: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 
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a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-94.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SCARAMAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000429-94.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOAO 

SCARAMAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREA CRISTINA DE 

MELO BARBOSA CAMPOS POLO PASSIVO: BUD COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Parte(s) Polo Ativo:

JACI PINTO DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000971-49.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: JACI PINTO DE 

SIQUEIRA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Oficie-se, na forma do art. 12 da Lei nº 12.153/2009, para 

implementação da obrigação de fazer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária. Quanto a obrigação de pagar, o art. 13 da Lei nº 

12.153/2009, disciplina: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar 

quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será 

efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega 

da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente 

de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II 

– mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor 

definido como obrigação de pequeno valor. § 1o Desatendida a requisição 

judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da 

Fazenda Pública. § 2o As obrigações definidas como de pequeno valor a 

serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for 

estabelecido na lei do respectivo ente da Federação. § 3o Até que se dê a 

publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I – 40 (quarenta) 

salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal; II – 30 (trinta) 

salários mínimos, quanto aos Municípios. § 4o São vedados o 

fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo 

que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no inciso I do 

caput e, em parte, mediante expedição de precatório, bem como a 

expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. § 5o 

Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento 

independentemente do precatório, o pagamento far-se-á, sempre, por meio 

do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do 

valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o 

precatório. § 6o O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte 

autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, 

independentemente de alvará. § 7o O saque por meio de procurador 

somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito, mediante 

procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor 

originalmente depositado e sua procedência.” Desta forma, intime-se a 

fazenda pública para pagamento em 60 (sessenta) dias. Transcorrido o 

prazo supra, sem manifestação ou comprovação do cumprimento, 

intime-se o exequente, na pessoa de seu patrono, para em 15 (quinze) 

dias requerer o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002743-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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AQUILES DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1002743-47.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ZILDA PEREIRA 

DA SILVA HIPOLITO REQUERIDO: AQUILES DE PINHO Vistos etc. 

Considerando o teor da petição inicial, certifique-se a secretaria se os 

autos estão arquivados e, estando devidamente arquivados, 

disponibilize-se por 5 (cinco) dias ao peticionante. Atente-se ao prazo de 

eliminação de autos em razão da recomendação nº 37/2011 do CNJ, que 

versa sobre a eliminação de autos físicos, bem como para o fato de já 

haver procedimento para tanto nesta comarca. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000426-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MABEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000426-76.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: MABEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Tratando-se de obrigação de pagar, o 

art. 13 da Lei nº 12.153/2009, disciplina: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 
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pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o montante da 

condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. § 

1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública. § 2o As obrigações definidas 

como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório 

terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da 

Federação. § 3o Até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, 

os valores serão: I – 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e 

ao Distrito Federal; II – 30 (trinta) salários mínimos, quanto aos Municípios. 

§ 4o São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da 

execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma 

estabelecida no inciso I do caput e, em parte, mediante expedição de 

precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou 

suplementar do valor pago. § 5o Se o valor da execução ultrapassar o 

estabelecido para pagamento independentemente do precatório, o 

pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à 

parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que 

possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. § 6o O saque do 

valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em 

qualquer agência do banco depositário, independentemente de alvará. § 

7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.” Desta forma, intime-se a fazenda pública para pagamento 

em 60 (sessenta) dias. Transcorrido o prazo supra, sem manifestação ou 

comprovação do cumprimento, intime-se o exequente, na pessoa de seu 

patrono, para em 15 (quinze) dias requerer o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000540-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVIDSON LEPRI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000540-15.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: 

DAVIDSON LEPRI Vistos etc. Converta-se em procedimento de 

cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 30 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000120-44.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: DIVINO NUNES 

DA SILVA . EXECUTADO: CELINO DE OLIVEIRA . Vistos etc. Indefiro o 

pedido de id. 28128354 por inexistência de possibilidade jurídica de 

deferimento do pedido, uma vez que não há qualquer elemento que 

comprove a propriedade do bem para constrição e alienação judicial. 

Intime-se o exequente para em 15 (quinze) dias apresentar bens 

penhoráveis, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-96.2018.8.11.0024
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Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001093-96.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FABIANA ZANCHETA GIGLIO 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Cumpra-se integralmente o despacho 

retro. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 29 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-81.2020.8.11.0024
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MARIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
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CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000307-81.2020.8.11.0024 AUTOR: MARIA FERREIRA DA SILVA REU: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de urgência, proposta por 

MARIA FERREIRA DA SILVA, em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA, com o fito de retirar o seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é responsável 

pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não firmou com a 

parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição indevida. No 

caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência. 

Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são necessários ao 

mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o Mestre 

Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo Cautelar – 16ª Ed.pág. 

77. Diz que: “Para a obtenção da tutela cautelar, a parte deverá 

demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, 

venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto 

pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, 

deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal.” Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: “Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 
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processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal.” Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006).” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em favor 

da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que faço com 

fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se, a realização da Audiência de 

Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. Caso o prazo 

tenha expirado ou esteja em vias de expirar sem a possibilidade de 

intimação das partes, designe-se nova audiência, citando-se e 

intimando-se para o comparecimento. Cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-15.2020.8.11.0024
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000389-15.2020.8.11.0024 AUTOR: JOCINEIDE PINHEIRO DE SOUZA 

MAMORE REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Trata-se de 

Reclamação com pedido de tutela de urgência, proposta por JOCINEIDE 

PINHEIRO DE SOUZA MAMORE, em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, com o fito de retirar 

o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não 

é responsável pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não 

firmou com a parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, 

além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição 

indevida. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela 

de urgência. Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são 

necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do 

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

Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo 

Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: “Para a obtenção da tutela cautelar, a 

parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela 

definitiva, venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, 

desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal.” Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: “Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal.” Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006).” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em favor 

da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que faço com 

fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se, a realização da Audiência de 

Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. Caso o prazo 

tenha expirado ou esteja em vias de expirar sem a possibilidade de 

intimação das partes, designe-se nova audiência, citando-se e 

intimando-se para o comparecimento. Cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEPRI BOBROFF (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MULTICASA LTDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000393-52.2020.8.11.0024 TESTEMUNHA: RENATO LEPRI BOBROFF 
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TESTEMUNHA: COMERCIAL MULTICASA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação cível proposta por Renato Lepri Bobroff em face de Comercial 

Multicasa LTDA. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de 

tutela de urgência para determinar que a parte promovida substitua 

imediatamente o bem de consumo adquirido pela parte autora, acometido 

de vício de qualidade. Assim, para que seja deferida a tutela de urgência 

em qualquer ação, é necessária a presença dos requisitos 

cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Analisando detidamente os autos, observo 

que a probabilidade do direito vem demonstrada pelos documentos que 

carreiam a exordial, contudo, o segundo requisito, o perigo de dano, não é 

demonstrado, tampouco justificado, sendo vedado o deferimento da tutela 

de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos da fundamentação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, por ausência de demonstração do perigo 

de dano. Aguarde-se, a realização da Audiência de Conciliação já 

designada pelo PJe. Cite-se e intime-se, por Carta de Citação, conforme 

determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, 

a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a 

inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa 

jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-40.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000064-40.2020.8.11.0024 AUTOR: AMANDA CRISTINA OLIVEIRA 

SIQUEIRA REU: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Trata-se de Reclamação 

com pedido de tutela de urgência, proposta por AMANDA CRISTINA 

OLIVEIRA SIQUEIRA, em face de OI BRASILTELECOM, com o fito de retirar 

o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não 

é responsável pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não 

firmou com a parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, 

além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição 

indevida. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela 

de urgência. Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são 

necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do 

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

Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo 

Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: “Para a obtenção da tutela cautelar, a 

parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela 

definitiva, venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, 

desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal.” Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: “Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal.” Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006).” ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em favor 

da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que faço com 

fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). Aguarde-se, a realização da Audiência de 

Conciliação designada pelo PJe quando da distribuição. Caso o prazo 

tenha expirado ou esteja em vias de expirar sem a possibilidade de 

intimação das partes, designe-se nova audiência, citando-se e 

intimando-se para o comparecimento. Cite-se, por Carta de Citação, 

conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar 

as consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar 

defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, poderá 

haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando de 

pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por preposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000525-80.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ANGELICA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-64.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA LETICIA CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002328-64.2019.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIMARA LETICIA 

CARLOS DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001765-70.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ROSANGELA LIMA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. 

Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILCE SAMPAIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002230-79.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ENEDILCE SAMPAIO 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001589-91.2019.8.11.0024 REQUERENTE: CLARA ALICE DE OLIVEIRA 

ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO SILVESTRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000940-29.2019.8.11.0024 REQUERENTE: MARIO ANTONIO 

SILVESTRINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que as 

contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-34.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO ALVES DA CRUZ BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1002621-34.2019.8.11.0024 REQUERENTE: LAERCIO ALVES DA CRUZ 

BOMDESPACHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA REGINA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT7580-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL MODAS (REQUERIDO)

LILIANA MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000023-10.2019.8.11.0024 REQUERENTE: LIVIA REGINA LOPES 
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REQUERIDO: LILIANA MELLO, ATUAL MODAS Vistos etc. Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Intime-se o recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões. Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001672-10.2019.8.11.0024 REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA DOS 

REIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que o prazo para apresentar contrarrazões transcorreu sem 

manifestação. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BONDESPACHO MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001587-24.2019.8.11.0024 REQUERENTE:  FRANCISCO 

BONDESPACHO MORAES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que o prazo 

para apresentar contrarrazões transcorreu sem manifestação. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE SIQUEIRA COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001404-53.2019.8.11.0024 REQUERENTE: HELENICE SIQUEIRA 

COSTA SALES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito 

devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que o prazo 

para apresentar contrarrazões transcorreu sem manifestação. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000508-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES LEAL FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000508-78.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FRANCISCO BORGES LEAL 

FILHO EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Observo que o prazo para apresentar 

contrarrazões transcorreu sem manifestação. Remetam-se os autos à e. 

Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-36.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010533-36.2014.8.11.0024 REQUERENTE: TRES IRMAOS MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME REQUERIDO: RONALDO RODRIGUES 

CARVALHO Vistos etc. Analisando o processo, observo que não há 

recolhimento de preparo, e o pedido de justiça gratuita foi indeferido. O 

artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será 

interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1.º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção;” 

Constata-se que a parte recorrente não atendeu o prazo previsto no 

dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro deserto o recurso 

interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

o processo com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELA DE MIRANDA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000225-84.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ISMAELA DE MIRANDA 

SILVA E SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Analisando o 

processo, observo que não há recolhimento de preparo, e o pedido de 
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justiça gratuita foi indeferido. O artigo 41, § 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: 

“Art. 41. O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados 

da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões 

e o pedido do recorrente. § 1.º O preparo será feito, independentemente 

de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob 

pena de deserção;” Constata-se que a parte recorrente não atendeu o 

prazo previsto no dispositivo legal supra mencionado, portanto, declaro 

deserto o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se o processo com as baixas e formalidades de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data 

da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-25.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIELI ALVARENGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001671-25.2019.8.11.0024 REQUERENTE: SIELI ALVARENGA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo o recurso 

interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). 

Observo que o prazo para apresentar contrarrazões transcorreu sem 

manifestação. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-30.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUIZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000388-30.2020.8.11.0024. AUTOR: SANDRA LUIZA PEREIRA . 

REQUERIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. . Vistos 

etc. Trata-se de reclamação cível proposta por SANDRA LUIZA PEREIRA 

em face de MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA . No caso em 

tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte promovida restitua imediatamente o montante 

debitado no cartão de crédito da parte autora. Assim, para que seja 

deferida a tutela de urgência em qualquer ação, é necessária a presença 

dos requisitos cumulativamente de: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando detidamente os 

autos, observo que a medida requerida é irreversível se 

consubstanciando em verdadeiro julgamento antecipado do mérito, sendo 

vedado o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300, §3º 

do CPC. ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte promovente, por 

ausência de demonstração do perigo de dano. Aguarde-se, a realização 

da Audiência de Conciliação já designada pelo PJe. Cite-se e intime-se, por 

Carta de Citação, conforme determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, 

devendo desta constar as consequências para o caso de ausência, o 

prazo para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. . Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. S. (INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1002189-15.2019.8.11.0024 Reclamante: S. M. S e MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES-MT e ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Visto, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que 

o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE Diante dos 

documentos apresentados, opino pelo deferimento do pedido. Inexistindo 

preliminares arguidas, passo à análise do MÉRITO. O Estado de Mato 

Grosso, por sua vez, contestou o pedido de mérito, requerendo, em suma, 

a improcedência da demanda. É sabido que os serviços de saúde pública 

são de relevância pública e de responsabilidade do poder público, em face 

da necessidade de se preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a 

própria vida. É direito do cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – 

tratamento adequado, indispensável à sobrevivência de quem dele 

necessitar quando não puder prover o sustento próprio sem privações. É 

o que se infere do art. 196 da Constituição Federal, in verbis: “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”. Além do mais, o atendimento integral 

é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde 

(CFRB, artigo 198). Deveras, a saúde é um direito social (art. 6º da CF) 

que figura, constitucionalmente, entre os direitos e garantias 

fundamentais. E o conjunto de normas constitucionais que regulam a 

matéria faz nascer o direito reclamado na inicial, através de norma 

autoaplicável – porque se trata de uma garantia constitucional – devendo o 

Estado cumpri-la quando determinado judicialmente. No mais, 

depreende-se da prova documental encartada aos autos, que o menor 

S.M.S é dependente químico de álcool e substâncias entorpecentes, 

apresentando, pois, sintomas clínicos de transtornos psicológicos e 

agressividade, de modo a colocar em risco a própria integridade física e a 

dos familiares que convivem com o mesmo, razão pela qual necessita de 

internação compulsória em estabelecimento adequado, não podendo o 

Estado negá-lo, tendo em vista o dever constitucional de garantir o direito 

à saúde. Outrossim, consta também dos autos laudo médico e do parecer 

do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) (id 25694328, pág. 24 e 44 a 46) 

expressamente indicando a necessidade de internação compulsória do 

paciente, conforme se segue: “Considerando a doença do paciente e a 

indicação de internação feita por psiquiatra, entende-se ser necessária a 

internação compulsória em instituição especializada a fim de que receba 

tratamento mais adequado e que contribua para sua adequada 

reabilitação”. O CID mencionado no laudo da psiquiatra é o seguinte: F19 - 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas 

drogas e do uso de outras substancias psicoativas; De inteira pertinência 

ao tema versado, colaciona-se julgado do TJMT, mutatis mutandi: 

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – LEI Nº. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – 

SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 

11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma 

de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. A internação compulsória é 

medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo 
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médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, 

segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (AI 

53167/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018) (Destaquei) Desta feita, comprovado que a parte autora 

necessita se submeter ao tratamento indicado na exordial, conclusão 

óbvia é que o retardo de seu fornecimento colocará em risco a saúde do 

próprio e, também, das pessoas que o cerca. Por conseguinte, é situação 

inaceitável, frente o que se busca garantir direito tutelado na Lei Maior 

pátria, qual seja: direito à saúde, e consequentemente o direito à vida. 

Nesta linha de intelecção, em havendo prescrição médica, não pode o 

Estado de Mato Grosso se eximir do dever constitucional de promover e 

recuperar a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, sabidamente 

universal e integral, pois tal proceder afronta o direito fundamental à saúde 

albergado na Lex fundamentallis. Não se pode olvidar, a toda evidência, 

conforme já registrado neste feito, que ante a ponderação dos interesses 

e valores envolvidos: de um lado, a incolumidade do direito à saúde (vida), 

de outro, o interesse financeiro da Fazenda Pública; tem-se que com base 

no princípio da dignidade da pessoa humana, é incontestável a prevalência 

do direito à vida. Quanto ao questionamento da aplicação da multa 

cominatória, atualmente o bloqueio das verbas públicas tem se tornado 

medida mais eficaz para o cumprimento das ordens judiciais. Neste 

sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – MULTA 

PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO.É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao gestor 

público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, para garantir 

a efetivação da tutela jurisdicional, porque é medida que não atingirá 

diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDENTE QUÍMICO - NECESSIDADE 

CARACTERIZADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA 

SAÚDE - ART. 196, DA CARTA MAGNA – MULTA PESSOAL AO GESTOR 

PÚBLICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.O STF tem 

orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado. Essa 

responsabilidade solidária dos entes federados pode levá-los a figurar no 

polo passivo, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. 

Min.Luiz Fux, 6.3.2015). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas 

para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas 

hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de 

saúde. (Apelação / Remessa Necessária 86140/2017, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018) Assim, a pretensão inicial 

merece ser acolhida. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial e consequente CONDENAÇÃO do Estado 

de Mato Grosso e do Município de Chapada dos Guimaraes a custearem 

SOLIDARIAMENTE a internação compulsória do requerente S.M.S, 

submetendo-o a tratamento para dependentes químicos em clínica 

especializada da rede pública ou particular, assim como dos demais 

procedimentos médicos para o completo tratamento de saúde do próprio, 

por período suficiente e de forma adequada e contínua, necessário ao 

completo tratamento do representado, não podendo o valor equivalente ao 

tratamento ultrapassar a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública de 60 (sessenta) salários mínimos. Caso não haja o cumprimento 

da decisão, OPINO que desde já fique autorizado o bloqueio dos valores 

correspondentes ao tratamento, limitados também ao valor da alçada deste 

Juizado. Todavia, diante do cenário de calamidade pública declarado pelas 

autoridades Públicas Federais e diante dos graves riscos ocasionados 

pelo COVID-19, entendo por bem suspender a aplicabilidade desta decisão 

pelo período de até 04 (quatro) meses ou até que o Governo determine o 

fim da quarentena, o que sobrevier primeiro, posto que segregar este 

menor com outros dependentes neste momento poderia igualmente 

significar por em risco sua saúde e a incolumidade de sua segurança, fato 

ao qual este juízo não poderia permitir sob pela de controverter todo o 

Ordenamento jurídico pátrio e até a normatização afeta a proteção de 

menores, como é o caso em apreço. Por corolário, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do novel Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000668-69.2018.8.11.0024 Reclamante: MAYRA MARCIA DE OLIVEIRA 

Reclamado: ADRIELE NASCIMENTO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Compulsando os autos verifico que estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. Inexistindo 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. O pedido da autora é 

parcialmente procedente. A promovente relatou que na data de 14/04/2018 

envio fotos intimas pelo aplicativo Whatsapp para a pessoa de Thiago 

Carvalho, sendo pessoa com a qual mantinha um relacionamento e que no 

dia 16 do mesmo mês teria começado a receber mensagens de seus 

amigos dando conta que suas fotos intimas foram divulgadas em grupos 

também do aplicativo Whatsapp com vários participantes. Situação a qual 

afirmou ter lhe ocasionado diversos constrangimentos, posto o caráter 

nítido de denegri-la. Afirmou ainda que buscando informações sobre quem 

teria feito as divulgações, chegou a pessoa da reclamada, conforme print 

screem de seus diálogos mantidos e que constam da inicial ao Id. 

14406604. Por outro turno, a requerida em sede de sua 

defesa/contestação aduziu que a autora não teria comprovado ter sofrido 

dor e/ou abalos emocionais ou psicológicos a ponto de caracterizar seu 

dever de reparação a título de danos morais, alega ainda que não 

haveriam elementos de prova a conduzir que fosse a requerida quem de 

fato teria realizado a divulgação em apreço. Pois bem. De análise detida 

aos autos em especial dos print screem de id. 14406604, bem como dos 

depoimentos colhidos em sede da audiência de instrução realizada em que 

foram ouvidas as testemunhas trazidas pelas partes, verifico com base no 

testemunho primordial de CLAYTON MARTINS MONTEIRO que muito bem 

confirmou os fatos aduzidos pela autora, quando confirmou que viu no 

celular do cliente que atende pelo nome apenas de HUGO ao qual atendeu 

no posto de gasolina, tendo este lhe apresentado as fotos em que 

aparece a autora nua e que foram repassadas pela reclamada, segundo 

informação também repassada pelo cliente. O por certo muito bem 

confirma o dialogo colhido do aplicativo Whatsapp, também como pessoa 

intitulada HUGO de id. 14406604. Outro ponto relevante a ser considerado 

é que a parte reclamada em verdade não teria e nenhum momento em sua 

peça de defesa negado sua autoria na divulgação e sim que o fato 

ocorrido não teria causado danos a imagens e aspectos psicológicos a 
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autora, bem como não existiriam elementos de prova a conduzir que fora 

aquela quem teria efetuado a divulgação. Dessa forma, vejo ainda que 

restou caracterizada a disseminação das fotos para pessoas diversas o 

que revela ofensa a honra subjetiva e a própria imagem da vítima que 

traduz em ato ilícito cujo dever de indenizar é medida que se impõe. Sendo 

assim, no caso em análise, o dever de indenizar é evidente na medida em 

que a publicação ora objurgada causou abalos à imagem da Reclamante 

frente à sociedade e a seus clientes. Nesse sentido: “EMENTA: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS 

ÍNTIMAS SEM AUTORIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. I. A responsabilidade 

civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, 

advém do ato ilícito, resultante da conduta do agente; lesão ao direito 

alheio; além do nexo causal, elementos que se assentam na teoria 

subjetiva da culpa. II. Presentes os requisitos legais, impõe-se o dever 

indenizatório. III. A divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da 

vítima, culminando em sua disseminação para pessoas diversas configura 

dano moral indenizável, por revelar ofensa à honra subjetiva e à própria 

imagem da vítima. IV. A fixação do valor a ser atribuído à titulo de danos 

morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

aliado à capacidade econômica das partes. (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.15.080954-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

13/04/2018)” (Negritei) O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Verifico tais pressupostos no caso em análise. 

Portanto, orientando-me pelos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

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

3.000,00 (três mil reais) para a promovente. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da promovente para CONDENAR a reclamada 

ao pagamento da quantia de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais para a promovente, corrigido monetariamente pelo INPC- 

IBGE a partir da homologação da sentença e juros simples de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados do evento danoso (16/04/2018). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAOLO VENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA OAB - MS9498-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO OAB - SC15846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000482-80.2017.8.11.0024 Reclamante: LEONARDO PAOLO VENZO 

Reclamado: BANCO CETELEM S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

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

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINARES Em relação à inépcia da inicial, 

arguida pela reclamada, não se vislumbra seu acolhimento, posto que na 

peça preambular, a parte reclamante aponta com clareza os fatos, a 

causa de pedir e o pedido. Com relação ao pedido da parte reclamada em 

relação à denunciação a lide, indefiro, posto que a denunciação é 

incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 

da Lei nº 9.099/95. A reclamada, em preliminar, arguiu ainda a 

incompetência territorial para julgar a causa. No presente caso, rejeito-a, 

uma vez que, tratando-se de relação de consumo, pode ser proposta a 

ação no foro do domicílio da parte reclamante, nos termos do art. 4º, inciso 

III, da Lei nº 9.099/95. Rejeitada as preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. Inicialmente, 

com relação à arguição da reclamada de prejudicial de mérito 

(decadência), não há como ser acolhida, isto porque, no presente caso, 

tratando-se de responsabilidade civil por fato do serviço, incide a 

disciplina da prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), e não a da 

decadência (art. 26). O Reclamante afirma que possuía empréstimo 

consignado com o Banco do Brasil com prestações no importe de R$ 

1.625,50 (mil seiscentos e vinte cinco reais e cinquenta centavos) e que 

constava ainda 35 (trinta e cinco) parcelas por pagar e que recebeu 

ligação do Banco reclamado oferecendo melhores condições do que as 

contratadas com o Banco do Brasil em 30/09/2014. Assim sendo, aceitou 

sendo realizado um TED no valor de R$ 48.969,97 (quarenta e oito mil e 

novecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) em sua 

conta corrente de nº. 33239-9, Agencia 3498-3, Banco do Brasil. Todavia, 

para a surpresa do requerente, a liberação do valor citado acima passou a 

constituir novo empréstimo consignado com a BGN/CETELEM, agora em 60 

(sessenta) parcelas e não as 35 (trinta e cinco) ofertadas anteriormente e 

assim causando prejuízo ao autor. O Banco em sede de sua defesa 

aduziu que as declarações da parte autora não merecem prosperar, tendo 

em vista não condizerem com a realidade dos fatos, além de serem 

totalmente desprovidas de elementos probatórios. Afirmou ainda que os 

documentos anexados a defesa comprovam a lisura da Instituição 

financeira, promovendo descontos lícitos e legítimos da conta da parte 

autora, a qual jamais contestou a negociação efetuada. Desta feita, e, 

sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus do 

Banco a comprovação de que houve o formal e regular contrato de 

crédito, que deu origem ao desconto de pagamento, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, cumpri à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação do 

empréstimo qual fosse nas base únicas de 60 (sessenta) prestações, 

entretanto, assim não o fez. E Já o autor muito bem comprovou todas as 

suas alegações ao promover a juntada dos áudios da informada 

negociações que se diga ocorreram por meio de ligação telefônica e que 

consta dos Ids. 13453466 a 13453610, sendo ao último áudio é 

estarrecedora a assunção de culpa no erro comercial ocorrido com o 

autor e ao qual o operador do banco requerido de forma desesperada 

tenta contornar todo o ocorrido. Desta forma, a responsabilidade do Banco 

Reclamado encontra-se patente, senão pela falta de cuidado objetivo 

necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados e documentos 

no momento da contratação do emprestimo, ônus que lhe incumbia. É a 

teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 927 do Código 
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Civil. Com efeito, não há provas nos autos de que a parte Reclamante 

tenha firmado o referido contrato nas bases que o banco afirma e sim seu 

oposto. A responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando 

presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, pois, sua 

necessária reparação, como ocorre no presente caso, pois não restam 

dúvidas de que o desconto foi indevido, o que certamente causou 

inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a subtração 

indevida de valores. Nesse sentido, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. Sobre o tema a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso já definiu: EMENTA RECURSO 

INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. 

DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha 

consistente no desconto em conta bancária de valor de empréstimo não 

contratado, que avilta a remuneração do consumidor, sujeita a instituição 

bancária a pagar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada 

configura violação aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado 

engano injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou 

mediante juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, 

mediante desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro 

(04) parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais 

quaren ta  cen tavos)  cada.  Recurso  p rov ido .  Número : 

721090720158110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 11/10/2016 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$ 10.000,00 (dez 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 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez 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). Deixo de condenar a 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). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-85.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA PACHECO CESAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINOR GUARIM FERNANDES BORGES (TESTEMUNHA)

GENI RODRIGUES DOS SANTOS PASCOAL (TESTEMUNHA)

AECIM FREITAS DE SOUZA (TESTEMUNHA)

GONÇALO DA SILVA ARRUDA (TESTEMUNHA)

ADENILZA ARRUDA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010327-85.2015.8.11.0024 Reclamante: REGINA MARIA 

RODRIGUES DE CARVALHO Reclamado: ANTONIETA PACHECO CESAR 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos da autora são parcialmente procedentes. A Reclamante afirma 

que entabulou com a reclamada um contrato tácito de compra e venda de 

um imóvel da reclamada pelo mesmo ficou acertado o importe de Total de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ficando acertado ainda que parte 

deste valor seria pago por meio de empréstimo a ser firmado junto ao 

Banco da Caixa Econômica Federal e que até o processo de aprovação 

ficou acertado para que a autora pudesse ingressar no imóvel o aluguel 

provisório de R$ 1.000,00 (mil reais) os quais seriam abatidos no valor a 

ser repassado a título de entrada qual fosse de R$ 90.201,05 (noventa mil, 

duzentos e um reais e cinco centavos). Contudo, em 22/10/2014 a 

reclamada solicitou a devolução do imóvel, tendo a requerente solicitado 

apenas a restituição da importância dispendida com as várias obras de 

benfeitorias no imóvel com o conhecimento e autorização da reclamada no 

valor de R$ 30.923,16 (Trinta mil, novecentos e vinte e três reais e 

dezesseis centavos) já incluído o gato da contratação de seu advogado 

para o ingresso com esta demanda. A requerida em sede de sua defesa 

aduziu que sempre utilizou seu imóvel como residência de veraneio para 

uso de filhos e parentes nos finais de semana e que com o passar do 

tempo a residência se tornou desinteressante, resultando no 

esvaziamento da residência nos finais de semana e aumento das 

despesas com limpeza e manutenção. Assim, surgiu a hipótese de 

negociar o imóvel ou então auferir renda com os alugueis de temporada ou 

mesmo aluguel comum, considerando a alta procura de pessoas pelo 

imóvel, tendo por assim disponibilizado placa de venda ou aluguel. Desta 

feita, afirma terem surgido diversos interessados, sendo repassada a 

informação da liberação da documentação do bem junto a COHAB, assim o 

bem não poderia ser vendido enquanto se restasse pendente a ao 

referido órgão situação junto a COHAB, ASSIM FIRMOU APENAS 

CONTRATO DE LOCAÇÃO, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e diante 

da urgência da autora por sua deficiência foi concedida a mudança e por 

isso não se lavrou o contrato escrito. Afirmou ainda que a autora teria 

deixado de adimplir com os alugueis mensais. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpri à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

apenas de aluguel sem o compromisso futuro de compra e venda, 

entretanto, assim não o fez. E Já a autora muito bem comprovou todas as 

suas alegações ao promover a juntada dos diversos recibos e 

comprovantes de deposito ao qual se expõem que a beneficiaria sempre 

foi a reclamada, deixando evidente as alegações de contrato tácito de 

compra e venda futura. Vale destacar que o depoimento da testemunha 

ouvida em audiência de instrução igualmente confirma a relação de 

compra e venda futura do imóvel. Desta forma, a responsabilidade da 

reclamada ao ter desistido do negócio entabulado de minimamente restituir 

a autora os gatos em que aquela dispendeu nas melhoras do imóvel da 

requerida, posto que se trata do risco da atividade negocial, preconizada 

no artigo 927 do Código Civil. Com efeito, há provas nos autos de que a 

parte Reclamante tenha firmado o referido contrato nas bases que a 

requerida negou e não o seu oposto. A responsabilidade civil do causador 

do dano opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo de 

causalidade ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre no 

presente caso, pois não restam dúvidas de que o desconto foi indevido, o 

que certamente causou inúmeros transtornos além, de desequilibro 

financeiro, ante a subtração indevida de valores. Não sendo crível em 

verdade apenas os valores condizentes aos gatos com a contratação do 

profissional/advogado, posto que não se inserem com os valores 

dispendidos a título de benfeitorias acrescidas ao imóvel. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

29.923,16 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e três reais e dezesseis 

centavos) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, posto que se refere apenas aos gatos em obras 

dispendidas em melhoraras a residência da reclamada e que assim foram 

acrescidas aquela e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a 
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negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 29.923,16 (vinte e 

nove mil, novecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), a título de 

danos materiais, saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu dispêndio 

com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. 

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). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SILBENE CORREA DE LEMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000385-12.2019.8.11.0024 Reclamante: FATIMA SILBENE 

CORREA DE LEMOS Reclamados: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de Ação de 

Obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito para fazer 

cessar os descontos previdenciários sobre o adicional noturno e 

insalubridade sobre a remuneração do servidor estadual Compulsando os 

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

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Ante a 

inexistência de preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos da 

autora são procedentes em parte. O Estado em sede de defesa aduziu 

que a legislação estadual/municipal afirma que a remuneração total 

acrescida de gratificação e adicionais, sejam estes temporários ou 

permanentes, será a base de cálculo, não havendo que se falar em vicio 

de constitucionalidade e/ou ilegalidade, desta forma o adicional noturno 

seria compatível com a base de cálculo da contribuição previdenciária, 

devendo por assim a presente demanda ser julgada improcedente. 

Todavia, da análise acurada dos autos em especial da matéria 

constitucional que abarca a causa de pedir da presente demanda é de se 

ver a necessidade aplicação das disposições do recente julgado do STF, 

mais precisamente ao RE 593.068 de Relatoria do Insigne Ministro 

ROBERTO BARROSO, sobre o tema que discutia a incidência de 

contribuição previdenciária sobre parcelas adicionais do salário, como 

terço de férias, horas extras e adicionais. Após série de pedidos de vista, 

o julgamento foi retomado com voto do ministro Gilmar Mendes, tendo o 

plenário decidido, por maioria e nos termos do voto do relator, ministro 

LUÍS ROBERTO BARROSO, pela não incidência. Para fins de repercussão 

geral, foi fixada a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade." Barroso ressaltou que, embora a 

incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas tenha sido 

afastada expressamente a partir da vigência da lei 12.618/12, a legislação 

anterior deve ser interpretada conforme o preceito estabelecido pelo artigo 

201 da CF, segundo o qual a contribuição incide unicamente sobre as 

remunerações ou ganhos habituais que tenham repercussão em 

benefícios. O ministro votou pelo parcial provimento ao RE. Em seu 

entendimento, não seria aplicável a cobrança de contribuição 

previdenciária sobre parcelas que não integram o cálculo da 

aposentadoria. O ministro foi que foi acompanhado pela ministra Rosa 

Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Lewandowski. Ao fixar tese na 

seção, o relator destacou que sobreveio lei que disciplinou a matéria, 

portanto, o texto se refere apenas a período anterior à lei. Nesse sentido, 

in verbis: EMENTA: CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. 

TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE 

FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO). 

HORAS EXTRAS. OUTROS PAGAMENTOS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. 

LEIS 9.783/1999 E 10.887/2004. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES 

COMO REMUNERAÇÃO (BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO). ACÓRDÃO 

QUE CONCLUI PELA PRESENÇA DE PROPÓSITO ATUARIAL NA INCLUSÃO 

DOS VALORES NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO (SOLIDARIEDADE 

DO SISTEMA DE CUSTEIO). 1. Recurso extraordinário em que se discute a 

exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e 

gratificações temporárias, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno', e 'adicional de insalubridade'. 

Discussão sobre a caracterização dos valores como remuneração, e, 

portanto, insertos ou não na base de cálculo do tributo. Alegada 

impossibilidade de criação de fonte de custeio sem contrapartida de 

benefício direto ao contribuinte. Alcance do sistema previdenciário 

solidário e submetido ao equilíbrio atuarial e financeiro (arts. 40, 150, IV e 

195, § 5º da Constituição). 2. Encaminhamento da questão pela existência 

de repercussão geral da matéria constitucional controvertida. (RE 593068 

RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 07/05/2009, DJe-094 

DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-08 PP-01636 

LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 285-295 ) Portanto, o acolhimento Parcial do 

pedido inicial denota-se impositivo, para condenar então o ESTADO DE 

MATO GROSSO a promover o indébito na forma simples as importância 

indevidamente descontados do autor, qual seja um total de R$ 4.240,65 

(quatro mil duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), 

conforme cálculo anexo a inicial. DISPOSITIVO Assim sendo, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da demanda para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO, a 

PROMOVER A RESTITUIÇÃO da importância de R$ 4.240,65 (quatro mil 

duzentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), com juros legais 

de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE, a partir da 

data dos respectivos descontos. Por pertinência, torno DEFINITIVA a tutela 

de Urgência Deferida ao Id. 20137151. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT13675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE BRITO (REQUERIDO)

GESSI DE FATIMA CANGUSSU BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001363-23.2018.8.11.0024 Reclamante: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II Reclamados: GESSI DE FATIMA 

CANGUSSU BRITO e DANIEL DE BRITO PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 
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Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES Os Reclamados 

pugnaram pelo reconhecimento da ilegitimidade do condomínio figurar no 

polo ativo da demanda devendo por assim o processo ser extinto sem 

julgamento do mérito. Todavia, a possibilidade de o condomínio vir a 

demandar no sistema dos Juizados Especiais está evidenciada nas 

hipóteses do art. 275, inciso II, b, do CPC/73, e na dicção do Enunciado nº 

9 do Fonaje, situação que, no presente caso, se mostra adequada. O 

enunciado 9 do Fonaje assim dispõe: “ENUNCIADO 9 – O condomínio 

residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 

275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil.” Já o art. 275, inciso II, b, 

do CPC estabelece que, verbis: “Art. 275. Observar-se-á o procedimento 

sumário: II - nas causas, qualquer que seja o valor: b) de cobrança ao 

condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio.” Que se diga foi 

mantido pela disposição do artigo 1063 do NCPC, in verbis: “Art. 1.063. Até 

a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995 , continuam competentes para o 

processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da 

Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 .” Consoante a preliminar de 

Ilegitimidade passiva igualmente pugnado pelos reclamados ao argumento 

de não serem legitimo a responderem pela presente, tenho que não 

remerecem ser acolhidos, posto que os boletos sempre foram emitidos em 

nome destes, bem como em vários processos que tramitam e já tramitaram 

em sede de outras demandas nesta comarca os reclamados sempre 

reconheceram suas legitimidades como reais detentores da posse do 

referido imóvel ao qual os débitos se referem. No que tange a arguição de 

prescrição suscitada pelos reclamados, rejeito-a em parte, uma vez que o 

prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I do CC, se aplica à ação de 

cobrança desde a consolidação dos débitos até a data de distribuição da 

demanda, que se diga no preste caso ocorreu em 31/12/2018, assim 

apenas os débitos de junho a setembro de 2013 no que se refere a Taxa 

Condominial no importe de R$ 2.670,53 (dois mil e seiscentos e setenta 

reais e cinquenta e três centavos) se encontram prescritos. Ultrapassada 

a fase de preliminares, passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são procedentes em parte. Cuida-se de ação de cobrança de taxa de 

condomínio proposta por Condomínio Residencial Chapada Village II em 

face GESSI DE FATIMA CANGUSSU BRITO e DANIEL DE BRITO, objetiva o 

recebimento de R$ 30.432,46 (trinta mil e quatrocentos e trinta e dois reais 

e quarenta e seis centavos), valor a ser corrigido pelo INPC, acrescido da 

multa convencional de 2% (dois por cento) e de juros de 1% a.m. desde o 

vencimento até o efetivo pagamento, bem como dos honorários 

convencionais de 20% (vinte por cento) e despesas processuais e taxas 

vincendas durante a condução desta demanda. Os reclamados se 

recusam a adimplir e alegam que sofre cobranças abusivas pela 

administração do condomínio. A instrução do processo ocorreu dentro dos 

limites da legalidade. O caso se refere à Ação de Cobrança de despesas 

condominiais promovida pela parte Reclamante Condomínio, em face dos 

Reclamadas, em razão de débitos de taxas condominiais, conforme 

demonstrativo, pleiteando o valor total atualizado até prolação da 

sentença. Quanto às taxas condominiais descritas na planilha 

apresentada pela parte Reclamante, entendo perfeitamente devidas em 

parte, uma vez que, não há nos autos prova de que tenham sido pagas, 

ônus dos Requeridos, nos termos do artigo 373, II do CPC. Observe-se 

que se os Reclamados usufruem e continuam a usufruirem de todos os 

benefícios gerados pela Reclamante, no sentido de organização higiene e 

segurança do imóvel; restando claro que o não pagamento acarreta em 

vantagem análoga ao locupletamento ilícito. Diante do exposto, necessária 

a análise do art.1.336, inc.I do Código Civil: “Art. 1.336. São deveres do 

condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção 

das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na 

convenção;(...)” Quanto aos juros, multa e correção, entendo cabíveis, por 

estarem em consonância com o artigo 1.336, § 1º do Código Civil, à 

exceção dos honorários advocatícios, eis que sua aplicação não se 

coaduna com o que dispõe o artigo 55, da Lei 9.099/95. Destaca-se que a 

partir da vigência da Lei nº 10.406/02, devem ser aplicados juros de 1% 

ao mês e multa de 2%, conforme preleciona o mesmo artigo. “Art. 1336 

(...)§ “1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos 

juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por 

cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.” Relativamente 

à cobrança das prestações que irão vencer no decorrer da demanda, nos 

termos do art. 323, do CPC, é possível ao credor pleitear o recebimento 

das prestações vencidas no curso da lide, haja vista que, conforme se 

depreende da redação do referido dispositivo legal, tal pretensão, em ação 

de cobrança de prestações sucessivas ou periódicas, já está implícita no 

pedido condenatório. Ressalte-se que as despesas do condomínio devem 

ser rateadas entre os condôminos, cuja responsabilidade coletiva se 

destina à manutenção do imóvel. Quando um se torna inadimplente, os 

demais condôminos têm de suportar o ônus e encargos respectivos, o que 

não é justo. DISPOSITIVO Assim, com fulcro no artigo 38, da Lei 9.099/95, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para condenar 

solidariamente, com previsão no artigo 29 da convenção do condomínio, 

os Reclamados ao pagamento de R$ 30.432,46 (trinta mil e quatrocentos e 

trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), corresponde às taxas 

condominiais ordinárias e extraordinárias, excluindo do cálculo os 

honorários advocatícios por serem incabíveis nessa fase, além daquelas 

que venceram até a prolação da presente sentença. Por necessidade, 

reconheço neste ato igualmente a prescrição dos valores condizentes aos 

débitos de junho a setembro de 2013 no que se refere a Taxa Condominial 

no importe de R$ 2.670,53 (dois mil e seiscentos e setenta reais e 

cinquenta e três centavos), devendo por assim serem retirados dos 

cálculos que formam o débito total pugnado de R$ 30.432,46 (trinta mil e 

quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). Deste 

montante deverá ser acrescida a correção monetária pelo INPC-IBGE, e 

juros moratórios simples no importe de 1% (um por cento) a partir dos 

respectivos vencimentos, bem como de multa moratória no importe de 2% 

(dois por cento). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-87.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DE BRITO ASCOLI (REQUERENTE)

ANDRE ALESSANDRO GUADAGNIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDE GUADAGNIN OAB - RO4406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000768-87.2019.8.11.0024 Reclamante: ANDRE ALESSANDRO 

GUADAGNIN e ADRIELI DE BRITO ASCOLI Reclamados: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A PROJETO DE SENTENÇA 

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 desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR A reclamada apresentou defesa 

arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não 

é a responsável pelo cancelamento do voo. Contudo, rejeito tal preliminar 

uma vez que restou comprovado nos autos que as passagens aéreas 

foram adquiridas da empresa reclamada. Ademais, as empresas aéreas 

contratadas pelo sistema code share respondem solidariamente pelos 
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danos causados aos passageiros (art. 25, do CDC). Superada a 

preliminar, passo a analisar o MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E 

DECIDO Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, 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 

alegados na qualidade de fornecedoras, 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 por intermédio da requeridas adquiriu passagens aéreas 

para si e, sem qualquer prestação de auxílio ao consumidor, o voo 

contratado para retorno da cidade do Recife/PE fora cancelado, 

causando-lhe transtornos que ultrapassam a barreira de mero 

aborrecimento. A reclamadas em sede de defesa aduziram culpa 

exclusiva da empresa aérea Avianca no mês de Dezembro de 2018 entrou 

em recuperação judicial e com respaldo da ANAC realizaram a venda das 

passagens, não sendo emitido qualquer comunicado de que a venda de 

passagens deveria ser suspensa, por assim afirmam não possuirem 

qualquer responsabilidade sobre o evento a ponto de justificar sua 

condenação nos moldes pleiteados junto a inicial. Desta feita, tenho que 

resta estanque o não cumprimento da reclamada com sua parte no 

contrato de transporte de passageiros, devendo responder pelas perdas 

e 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. Pois 

bem. 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 assumindo que já sabiam de que a empresa 

aérea Aviança já se encontra em processo de recuperação judicial e 

ainda assim aceitaram realizar, tenho que assumiram igualmente o risco 

pelo evento, devendo serem responsabilizadas pelos danos causados à 

parte reclamante. Vale destacar que os autores comprovam além das 

aquisições dos novos bilhetes, além de outros gatos igualmente o 

dispêndio de esforços a resolver o imbróglio instalado, restando por assim 

incontroverso. Ademais, verifica-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, não se 

prestando para tanto a mera citação de falta de comunicado da ANAC 

para que não fosse realiza a venda. Evidencia-se assim que os fatos 

narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que o 

voo foi cancelado. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos 

materiais e morais à parte reclamante, isso porque o cancelamento do voo 

contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço. 

O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “TRANSPORTE 

AÉREO. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a 

desconsideração ao consumidor configuram a falha na prestação do 

serviço e ensejam indenização por danos morais. Quantum mantido 

conforme fixado na sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA 

APELAÇÃO IMPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70040726663, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 29/02/2012) (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. 1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é 

objetiva (art. 14 do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Excludente suscitada pela ré, 

correspondente a alteração na malha aérea, que não restou comprovada. 

Ônus probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos materiais evidenciados na 

espécie. Dever de restituição da importância despendida com alimentação. 

3. Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum indenizatório fixado na sentença 

reduzido. Observância dos parâmetros fixados por este órgão fracionário 

em casos semelhantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70045554888, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 29/02/2012) (grifei) 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 pelos artigos 186 e 927, ambos 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 falha na prestação do serviço efetivado 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) 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$ 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. Com relação aos danos materiais, tenho que restaram 

demonstrados, no valor de R$ 1.701,48 (um mil setecentos e um reais e 

quarenta e oito centavos). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para condenar solidariamente as 

reclamadas a pagarem a parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir desta data, bem como CONDENO ainda as reclamadas para 

solidariamente restituírem ao autor o valor dispendido para a a aquisição 

das passagens não utilizadas de R$ 1.701,48 (um mil setecentos e um 

reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido de 

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

monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso (06/05/2019). Deixo de 

condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000044-20.2018.8.11.0024 Exequente: LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO 

Executado: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. 

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

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou a importância da 

condenação que deu origem ao Alvará de N° 524969-4/2019, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-16.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000301-16.2016.8.11.0024 Exequente: ANTONIO FERREIRA Executado: 

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. O reclamante requerer a desistência da presente execução, 

conforme peticionamento ao ID. 22184206. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta Execução, e, em 

consequência, JULGO EXTINTA esta demanda feito, com mérito, com 

fulcro no disposto fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-82.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000833-82.2019.8.11.0024 Reclamante: ARTHUR 

HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI Reclamado: BANCO DO BRASIL SA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado 

pelas partes INFORMADO ao PETICIONAMENTO de Id. 21965362. Portanto, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010493-54.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ARRUDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

8010493-54.2014.8.11.0024 Reclamante: MUNER & SILVA LTDA 
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Reclamado: DANIEL ARRUDA DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

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

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 22380297. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000212-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000212-22.2018.8.11.0024 Reclamante: GILBERTO GOMES DOS 

SANTOS Reclamado: VIA VAREJO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

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

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 22456209. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, opino pela EXTINÇÃO 

da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-17.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARGARETE MADEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE ARAUJO WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000428-17.2017.8.11.0024 Reclamante: TANIA MARGARETE MADEIRA 

Reclamado: MARLENE DE ARAUJO WAGNER PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 25623827. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, OPINO pela 

EXTINÇÃO do processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, 

“b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-23.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1000921-23.2019.8.11.0024 Polo Ativo: JESUINA 

PEREIRA DA SILVA Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Ante a ausência de preliminares, procedo 

ao exame do mérito. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à movimentação 09, onde apresentou 

Contrato de venda financiada, bem como ainda promoveu a juntada do 

levantamento dos débitos existentes o que demonstra por tudo mais que 

consta dos autos tratar-se de débito devido. A semelhança entre as 

assinaturas é verificada a olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela 

mesma pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no 

presente caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, 

o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte 

reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 
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direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda 

pela CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois 

salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante 

art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-78.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANAOR DONIZETTI CARNEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ INACIO DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010192-78.2012.8.11.0024 Reclamante: ANAOR DONIZETTI 

CARNEIRO DA SILVA Reclamado: RAFAEL LUIZ INACIO DE REZENDE 

PROJETO DE SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. Verifica-se que mesmo após a intimação do exequente para 

que requeresse de direito e já decorrido todo o prazo é de se ver o feito 

encontra-se paralisado em cartório desde Agosto de 2019, sem qualquer 

providência da parte interessada/exequente. Com efeito, a consequência 

jurídica, portanto, é a extinção processual, consoante art. 51, §1º, da Lei 

9.099/95. Assim, diante do desinteresse da parte em dar prosseguimento 

ao feito, não resta outra alternativa senão a extinção sem resolução do 

mérito. Confira-se entendimento jurisprudencial: JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO 

PARA SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia 

da parte autora, depois de transcorrido o prazo para sua manifestação 

nos autos, evidencia o desinteresse e abre ensejo à extinção do feito, 

sem incursão meritória, vez que o rito dos Juizados Especiais é regido 

pelos princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. 2. 

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus 

próprios fundamentos. 3. Sem custas e honorários em razão da não 

apresentação de contrarrazões ao recurso. (Acórdão n.765521, 

20130710409270ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, Publicado no DJE: 13/03/2014. Pág.: 260) Diante 

do exposto, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem a satisfação do 

crédito, com fulcro no art. 485, III, c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS (REQUERENTE)

OSCAR SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000676-46.2018.8.11.0024 Exequente: OSCAR SOARES 

MARTINS e MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS Executado: 

ENERGISA MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. 

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

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. Destaco que a parte EXECUTADA promoveu o regular 

depósitos das importância devidas, tendo a parte exequente ao 

peticionamento manifestado concordância com os valores depositados, 

pugnando ainda pela liberação do mesmo por meio de alvará a ser 

expedido com dados de sua patrono ao peticionamento Id. 29858992, 

dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 
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Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Por pertinência. DETERMINO a expedição de alvará da 

importância que se encontra depositados nos autos em nome do patrono 

do exequente, conforme dados bancários ao peticionamento de Id. 

29858992. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000044-20.2018.8.11.0024 Exequente: LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO 

Executado: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. 

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

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou a importância da 

condenação que deu origem ao Alvará de N° 524969-4/2019, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS (REQUERENTE)

OSCAR SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000676-46.2018.8.11.0024 Exequente: OSCAR SOARES 

MARTINS e MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS Executado: 

ENERGISA MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. 

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

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. Destaco que a parte EXECUTADA promoveu o regular 

depósitos das importância devidas, tendo a parte exequente ao 

peticionamento manifestado concordância com os valores depositados, 

pugnando ainda pela liberação do mesmo por meio de alvará a ser 

expedido com dados de sua patrono ao peticionamento Id. 29858992, 

dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 
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tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Por pertinência. DETERMINO a expedição de alvará da 

importância que se encontra depositados nos autos em nome do patrono 

do exequente, conforme dados bancários ao peticionamento de Id. 

29858992. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001009-61.2019.8.11.0024 Reclamante: VALDINEIA 

GONCALVES DOS SANTOS Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente demanda desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de 

Tentativa de conciliação (Id. 22557263). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e NÃO apresentado 

justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000729-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO CARVALHO (EXECUTADO)

PATRICIA ELENA CARVALHO (EXECUTADO)

PEDRO SILLAS CARVALHO (EXECUTADO)

Priscila Eugenia Carvalho (EXECUTADO)

PALOMA JOANA CARVALHO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO CARVALHO (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT11864-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000729-61.2017.8.11.0024 Reclamante: CONDOMINIO 

NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS Reclamados: PEDRO 

SILLAS CARVALHO e outros PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

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

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 22531936. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, opino pela EXTINÇÃO 

da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000605-15.2016.8.11.0024 Exequente: KELSEN 

EUSTAQUIO DA SILVA Executado: VIA VAREJO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 528807-P/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 
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tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000605-15.2016.8.11.0024 Exequente: KELSEN 

EUSTAQUIO DA SILVA Executado: VIA VAREJO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 528807-P/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-08.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000922-08.2019.8.11.0024 Promovente: JEFFERSON 

CORREA DA COSTA Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ante a ausência de preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais promovida por JEFFERSON CORREA DA COSTA em face de 

VIVO S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu 

nome inserida pela requerida no valor de R$ 71,98 (setenta e um reais e 

noventa e oito centavos), gerados em tese pelo contrato nº 0301835362. 

A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, pois em analise ao seu sistema 

interno identificou que a parte autora habilitou a linha telefônica n º (65) 

99964 -9814, o que ocasionou a emissão de faturas mensais Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto apenas o 

suposto levantamento de utilização da linha e faturas geradas que 

repercutem em verdade telas sistêmicas que, por si só, não se revelam 

suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a 

legitimidade do débito negativado, porquanto se tratam de provas 

unilaterais. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos 

do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade 
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da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, 

e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por 

isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como 

impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços 

de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte 

sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a 

efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a 

Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 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$ 3.000,00 (três 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 PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 71,98 

(setenta e um reais e noventa e oito centavos), gerados em tese pelo 

contrato nº 0301835362; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

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). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-36.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000946-36.2019.8.11.0024 Reclamante: KARLA DA SILVA 

MIRANDA Reclamado: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 24530475. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE ARRUDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000834-04.2018.8.11.0024 Exequente: SILMARA DE 

ARRUDA SANTOS Executado: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 528793-6/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 
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execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE ARRUDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000834-04.2018.8.11.0024 Exequente: SILMARA DE 

ARRUDA SANTOS Executado: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 528793-6/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010405-16.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010405-16.2014.8.11.0024 Exequente: DOMINGOS ROSA 

DE SANTANA Executado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. 

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

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou a importância da 

condenação que deu origem ao Alvará de N° 528844-4/2019, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PATRICIA REGINA PAVAO BAYMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000116-70.2019.8.11.0024 Exequente: MOSAR FRATARI 

TAVARES Executado: PATRICIA REGINA PAVAO BAYMA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que os valores 

que se encontram depositados deram origem ao Alvará de N° 

528774-P/2019, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Por pertinência, DETERMINO a necessária expedição de 

oficio ao cartório de protesto para a necessária baixa do protesto do livro 

82, folha 87, protocolo de nº. 32801. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLI ROSA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000075-40.2018.8.11.0024 Exequente: JOZIELLI ROSA 

DUARTE Executado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 529261-1/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-32.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINJUSMAT (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010488-32.2014.8.11.0024 Exequente: CLEUSA 

TERESINHA DA SILVA Executado: SINJUSMAT (Sindicato dos Servidores 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso) PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou 

a importância da condenação que deu origem aos Alvarás de N° 

533064-5/2019 e 533065-3/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 
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NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-84.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGINO DA CONCEICAO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010491-84.2014.8.11.0024 Requerente: MUNER & SILVA 

LTDA - EPP Reclamado: EGINO DA CONCEICAO PEDRO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência da 

demanda através do PEDIDO constante do peticionamento de ID. 

26233825. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SILVA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002307-88.2019.8.11.0024 Reclamante: EDVALDO SILVA 

DE SANTANA Reclamados: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

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

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 29347113. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, opino pela EXTINÇÃO 

da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-74.2020.8.11.0024

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:

ELIZETE MARCIANO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000010-74.2020.8.11.0024 Reclamante: SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Reclamado: ELIZETE MARCIANO RIBEIRO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

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

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 29546587. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000853-73.2019.8.11.0024 Reclamante: ANDREIA CORREA 

DE MORAES Reclamados: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo 
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entabulado pelas partes INFORMADO ao PETICIONAMENTO de Id. 

29652493. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de março de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001066-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. Q. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIRENE CRISTINA CARVALHO OAB - MT16036/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001066-27.2019.8.11.0009. REQUERENTE: EDINEI 

QUINTO DIAS REQUERIDO: ANA PAULA ARAUJO BUENO 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. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001154-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA (EMBARGANTE)

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001154-36.2017.8.11.0009. EMBARGANTE: JOSE 

PEREIRA DA CUNHA - EPP, JOSE PEREIRA DA CUNHA EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, 

bem como visando ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem se 

desejam produzir prova oral, justificando sua necessidade, sem prejuízo 

da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do 

CPC). Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de 

maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. 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: 1001850-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001850-72.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

MADALENA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

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. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002170-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO RUBENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002170-25.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

FORTUNATO RUBENS REU: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO 

CUIABA LIMITADA 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. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000745-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. MACIEL MARTINS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000745-26.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA REQUERIDO: 

M. MACIEL MARTINS - ME Vistos. Considerando as novas informações 

exaradas no petitório de id. 20704704, verifico que a medida de 

urgência/evidência requerida a inicial perdeu seu objeto, pelo que deixo de 

apreciá-la. INTIME-SE a parte requerida para, querendo e no prazo de 

quinze (15) dias, apresentar contestação aos termos da inicial. Com o 

aporte da peça contestatória, INTIME-SE a parte autora para impugná-la no 

prazo legal. Após, à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001861-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JARMIL SILVINO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO DE ABREU OAB - MT3114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001861-67.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JARMIL 

SILVINO SANTANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se 

que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou 

em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à 

contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000096-27.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA 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. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001676-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - 024.100.051-36 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001676-29.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

WALDEMAR DE SOUZA PROCURADOR: MIDIA CARBO FERNEDA 

BORGUETTI REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

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: 1000665-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CACILDA BAMBIL ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000665-96.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

CACILDA BAMBIL ESPINDOLA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação previdenciária em que se 

busca pensão por morte rural proposta por MARIA CACILDA BAMBIL 

ESPINDOLA. A inicial foi recebida e concedeu-se a gratuidade da justiça. 

Contudo, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Devidamente citada, 

a autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, a 

qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica. 

Subsidiariamente, indicou possível data para início do benefício, a forma de 

juros e honorários advocatícios. Impugnação à contestação acostada, 

ratificando os pedidos iniciais. Instadas a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, ambas as partes quedaram-se inertes. É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A arguição da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o benefício foi requerido 

em 03.01.2017, sendo que a presente ação previdenciária foi proposta em 

27.04.2017. Com isso, vê-se que, no interregno entre o requerimento 

administrativo do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. Presentes as condições da ação e superada a 

preliminar aduzida, passo a analisar o mérito. O caso em comento versa 

sobre o direito à pensão previdenciária por morte da cônjuge do de cujus. 

De proêmio, há que se registrar que as regras para fruição da pensão por 

morte encontram-se disciplinadas nos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/91. 

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pela parte autora, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais 

sejam: a comprovação da qualidade de segurado do de cujus, o óbito e a 

dependência econômica do beneficiário. In casu, sem maiores delongas, 

não há comprovação de que o falecido preenchia os requisitos para ser 

enquadrado como segurado do Regime Geral de Previdência quando da 

época da morte - mesmo fundamento aduzido pelo INSS para indeferir 

administrativamente o benefício. Ressalta-se que não há sequer uma nota 

fiscal a referendar a propalada condição de trabalhadora rural durante 

todo o período, a exemplo de contrato individual ou carteira de trabalho, 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou de 

sindicato ou colônia de pescadores, homologada pelo INSS, comprovante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 176 de 443



de cadastro do INCRA no caso de produtores em regime de economia 

familiar, bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de entrada de 

mercadorias emitidas pela empresa adquirente da produção com indicação 

do nome do segurado como vendedor, documentos fiscais relativos à 

entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado 

ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante, 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção, cópia de declaração de 

imposto de renda com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural e licença de ocupação ou permissão outorgada pelo 

INCRA, na forma do art. 106 e incisos da Lei 8.213/91. Ora, se o próprio 

falecido não ostentava a condição de segurado da previdência social 

quando do falecimento, não há direito a ser transmitido aos seus 

herdeiros, sendo de rigor o indeferimento do pedido. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa, 

com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa na distribuição. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002071-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELI CRISTIANE SEEHAGEN OAB - 971.848.531-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. E. D. M. G. (REU)

M. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - 228.830.818-40 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002071-21.2018.8.11.0009. AUTOR(A): N. R. 

REPRESENTANTE: GISELI CRISTIANE SEEHAGEN REU: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER PROCURADOR: 

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR Vistos. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, proposta por NAYARA RIBEIRO, representada por 

sua genitora, CRISTIANE SEHAGEN RIBEIRO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, e do MUNICÍPIO DE COLÍDER, para fornecimento de 

consulta com médico oftalmopediatra, e demais tratamentos que se 

fizerem necessários a preservação de sua saúde. Entre um ato e outro, o 

ente ministerial manifestou-se pela extinção por falta de interesse de agir, 

em razão da parte autora ter realizado o procedimento pela via privada. 

Com isso, a parte autora pleiteou o ressarcimento dos valores 

despendidos. É o sucinto relatório. DECIDO. Considerando que o objeto da 

demanda já foi realizado pela via privada e alcançada a tutela almejada, 

verifica-se a falta de interesse processual da parte autora neste feito. De 

outro lado, quanto ao pleito de ressarcimento dos valores despendidos, a 

parte autora deverá se socorrer dos meios próprios, isto é, por meio do 

ajuizamento de ação própria, caso entenda pertinente. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da 

causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Colíder, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001838-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REU)

G. D. E. D. M. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001838-24.2018.8.11.0009. AUTOR(A): EDILEUZA 

MARIA DE ARAUJO SILVA REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Trata-se de ação cominatória 

para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por EDILEUZA MARIA DE ARAUJO SILVA, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE COLÍDER e do ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de 

determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico de 

glaucoma e catarata, bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde da requerente. Requisitou-se 

parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato 

Grosso), o qual sobreveio e foi acostado aos autos. Na sequência, 

concedeu-se a gratuidade da justiça a parte autora e deferiu-se o pedido 

de tutela de urgência. O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

processual. No mérito, aduziu a violação aos princípios orçamentários, da 

reserva do possível, da isonomia no acesso ao serviço público de saúde e 

impertinência da multa diária. O MUNICÍPIO DE COLÍDER apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

processual. No mérito, arguiu desrespeito às leis orçamentárias, 

comprometimento da isonomia e impertinência da multa diária. Impugnação 

à contestação acostada aos autos. Instado a se manifestar, o ente 

ministerial pugnou pela procedência dos pedidos da peça exordial. É o 

sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, malgrado os 

argumentos defensivos, não há como ser acolhida a preliminar arguida 

pela parte ré. É que a saúde constitui-se como direito difuso e a um só 

tempo individual, daí porque, não havendo o regular atendimento na rede 

pública de serviço, como infelizmente tem sido a regra, resta ao cidadão 

unicamente a via judicial, sua última salvaguarda integrante do mínimo 

existencial para a satisfação de seus direitos básicos, tudo na forma dos 

arts. 6º e 196 e seguintes da CRFB/88 c.c. o art. 2º, “caput”, da Lei 

8.080/90. Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao 

julgamento do mérito. Nos termos do art. 355, I, do CPC, julgo 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, uma vez que 

inexiste necessidade de produção de outras provas. Segundo o art. 6º, 

caput, da CF, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma da Carta Magna. E mais, segundo o gizado pelo art. 196 da CF, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Pois bem, o Poder Constituinte definiu 

que a saúde é um direito de todos, incumbindo os Entes Federativos de 

garanti-lo ao cidadão por meio do acesso ao Sistema Único de Saúde - 

SUS. Nesta senda, é evidente que a paciente é titular do direito subjetivo à 

saúde e para exercê-lo pode exigir uma prestação positiva do Estado. 

Com efeito, a documentação colacionada aos autos demonstra que a 

paciente é portadora de procedimento cirúrgico oftalmológico de glaucoma 

e catarata. Dessa forma, a autora fez prova do fato constitutivo do direito 

da paciente (art. 373, I, do CPC), o qual está amparado nos artigos 6º e 

196, ambos da CF, e na Lei n. 8.080/90, por meio dos documentos anexos, 

demonstrando que ela faz jus ao tratamento de saúde almejado. Ademais, 

ao contrário do que alega a parte requerida, o fornecimento do tratamento 

de saúde almejado pelo paciente reforça o princípio da universalidade do 

acesso à saúde. Ora, é a inércia da parte requerida ao deixar de fornecer 

um tratamento ao qual o paciente tem direito é que fere a universalidade do 

acesso à saúde, pois ser universal significa ser garantido a todos 

independentemente de verificação de alguma condição. Aliás, é da própria 

universalidade da cobertura do direito à saúde que se dessume que o 

atendimento deve ser gratuito e independentemente de comprovação da 

hipossuficiência. É de simplicidade franciscana que se o Sistema Único de 

Saúde for destinado apenas àqueles que não podem pagar por um 
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tratamento médico, o acesso deixará de ser universal. Logo, exigir que a 

paciente comprove hipossuficiência financeira para ser atendida pelo SUS 

fere de morte o art. 198 da CF. Outrossim, a fixação de multa diária é 

plenamente cabível à espécie, uma vez que compatível e suficiente para 

compelir a parte requerida a cumprir a obrigação eventualmente 

determinada judicialmente. Inclusive, é neste sentido o entendimento da 

hodierna jurisprudência do STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O 

SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE 

RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973) SE APLICA APENAS 

AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO (R$ 500,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR 

ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSTITUTO DESPROVIDO. 1. A 

Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina 

a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, 

nos termos do art. 543-C do CPC/1973, somente é dirigido aos Tribunais de 

segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados 

ao STJ. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da 

jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa 

contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No 

caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973 

para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria 

fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante. 3. 

Na hipótese, o valor de R$ 500,00 não se mostra excessivo, a ensejar a 

sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de 

hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. 4. 

Agravo Regimental do Instituto desprovido.” (AgRg no AREsp 646126 / PE 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2014/0337312-5 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Data 

da Publicação/Fonte DJe 05/04/2017). Portanto, não há se falar em 

impertinência da multa diária, uma vez que plenamente compatível a sua 

aplicação para compelir a parte requerida a fornecer o procedimento 

cirúrgico a paciente. Ressalta-se que a tabela de valores do SUS 

sabidamente apresenta valores defasados, a sua adoção pode servir 

como obstáculo à concretização do direito à saúde da paciente, motivo 

pelo qual deve o autor se valer de outros métodos para eventualmente 

executar a sentença. Insta frisar que se a parte requerida simplesmente 

se utilizar da estrutura do SUS para providenciar o tratamento ao paciente 

– o que é plenamente possível no caso trazido à baila -, não se fará 

necessário o bloqueio de valores para o pagamento da cirurgia. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo TOTALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em providenciar 

procedimento cirúrgico oftalmológico de glaucoma e catarata em favor da 

paciente EDILEUZA MARIA DE ARAUJO SILVA, incluindo o pré e 

pós-operatório que se fizer necessário. Acaso inexistente vaga no 

sistema público, DETERMINO que a parte requerida custeie o tratamento 

por meio da rede privada, inclusive, em outro Estado da Federação se 

assim necessário. Para o caso de descumprimento das determinações 

supramencionadas, mantenho a multa astreinte diária cominada no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo pagamento caberá, em regime 

solidário, à parte requerida e ao gestor público. Deixo de condenar o polo 

passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no 

art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c. o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de 

condenar o polo passivo, outrossim, em honorários advocatícios, 

considerada a postulação da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 

421 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Cientifique-se a Defensoria 

Pública e o Ministério Público. Transitada em julgado, abra-se vista dos 

autos a autora para que informe se a obrigação foi satisfeita. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001356-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001356-76.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

ALEXANDRE ROOS EXECUTADO: AGRO SOLO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI - ME Vistos. Cuida-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença tendo como partes as em epígrafe. Entre um ato 

e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para impulsionar o 

feito. Contudo, verifica-se que ela deixou decorrer in albis o prazo 

consignado, consoante certidão retro. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. DECIDO. Aduz o art. 485, inciso III, do 

CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando o autor, no prazo de trinta 

(30) dias, não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Sem 

maiores delongas, no caso em testilha, considerando que, mesmo depois 

de intimada pessoalmente, a parte autora deixou de cumprir os atos 

processuais que lhe competiam, imprescindíveis ao regular andamento do 

feito, a extinção do processo por abandono da causa é medida de rigor. 

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito. Ressalte-se que ante a desídia da 

parte exequente, os bens ou valores possivelmente constritos ou 

penhorados devem ser desbloqueados. Custas pela parte exequente, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça 

gratuita. DESCABE condenação em honorários advocatícios de 

sucumbência. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. COLÍDER-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-93.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO REQUENA VOLPATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001081-93.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

APARECIDO REQUENA VOLPATO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c.c. pedido de antecipação de tutela antecipada, movida por APARECIDO 

REQUENA VOLPATO, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE COLÍDER. A inicial foi recebida, concedeu-se a gratuidade 

da justiça e deferiu-se o pedido de tutela de urgência. Todavia, consta dos 

autos que o procedimento demandado não se fez necessário para o 

restabelecimento da saúde do autor, razão pela qual ele requereu a 

extinção do feito, em consonância com o parecer ministerial. Eis o breve 

relatório. Fundamento e DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que 

não se fez necessário o fornecimento do procedimento demandado para o 

restabelecimento da saúde do paciente. Logo, a extinção do feito é medida 

que se impõe, por evidente perda superveniente de objeto, resultando em 

ausência de interesse processual. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do Código Processo Civil, em razão da perda superveniente 

do interesse processual, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, cancelando os efeitos da liminar concedida. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa, 

com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC, caso beneficiária da justiça 

gratuita. CIENTIFIQUE-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público. Após 

o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000868-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FLORIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000868-87.2019.8.11.0009. AUTOR(A): JOEL 

FLORIANO DE OLIVEIRA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Joel Floriano de Oliveira ajuizou a 

presente ação previdenciária objetivando a concessão da aposentadoria 

por idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Com a inicial 

vieram os documentos. Recebida a inicial (ID. 20334253), foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada, e por fim 

designada audiência de instrução e julgamento. Em seguida, o autor 

apresentou o rol de testemunhas à serem ouvidos em Juízo (ID. 

20857033). Citada (ID. 24032985), a requerida apresentou defesa na 

modalidade de contestação (ID. 24266780), oportunidade em que suscitou 

preliminar de prescrição referente às parcelas vencidas anteriores ao 

quinquênio, por conseguinte, alegou que o autor não logrou êxito em 

comprovar atividade rural pelo período necessário, requisito para 

obtenção da aposentadoria pleiteada. Ao final, pugnou pela improcedência 

da ação. Após, a Secretaria da Vara certificou a tempestividade da 

contestação apresentada pela requerida (ID. 24609456). Por fim, 

realizou-se a audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvido o 

autor e as testemunhas presentes. Ao final, fora apresentado alegações 

finais remissivas à inicial, reiterando o pedido de concessão de tutela 

antecipada pela parte autora, permanecendo os autos conclusos para 

prolação de sentença (ID. 26371735). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 1 - Inicialmente, cumpre ressaltar que, em relação à preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio arguida 

pela requerida em sede contestação (ID. 24266780), verifica-se que se 

trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o 

ajuizamento da ação se deu em 2019 e, se reconhecido o direito da autora 

será a partir de 2018, ano em que ocorreu o requerimento/indeferimento 

do benefício na via administrativa (ID. 20129172), não havendo que se 

falar, portanto, em quinquênio. 2 - Assim, estando devidamente instruído o 

feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao exame 

do mérito. Como relatado, trata-se de ação previdenciária de 

Aposentadoria Rural por Idade, na qual a parte autora pretende o 

reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n. 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. O requerente, nascido em 22/09/1957 

(documento - ID. 20129157, pág. 3), atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2017, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve o requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, o requerente juntou como início de prova material: a) 

Boletim de escola rural em nome dos filhos do autor, na Comunidade São 

Paulo, município de Colíder/MT, ano de 1993 – 1994 - 1995 (ID. 20129165); 

b) Notas fiscais referente à compras de produtos para o sítio (enxada, 

machado, enxadão, furadeira, disco de serra, etc.), anos de 2017 e 2018 

(ID. 20129167, págs. 1/2); c) Cópia do comunicado de decisão do 

requerimento de benefício junto à Autarquia (ID. 20129172, pág. 1/3). O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início de prova 

material não abrangera necessariamente o número de meses idênticos à 

carência do benefício no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova 

material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória 

ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício 

de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Logo, as testemunhas ouvidas em Juízo ao confirmarem o labor 

rurícola do autor e sua família na Gleba São Paulo, (Colíder/MT) este que 

sempre foi desempenhado desde longa data sem ajuda de quaisquer 

maquinários ou empregados, de forma manual, se não vejamos, em 

síntese (ID. 26371735): “Que a testemunha e o autor são vizinhos de 

propriedade rural. Que a testemunha comprou a propriedade rural dela em 

1990. Que quando chegou o autor já estava morando lá. Que o autor 

morava com o sogro. Que o autor ainda trabalha no mesmo sítio. Que eram 

três famílias que moravam no sitio. Que plantavam roçadas de capim. Que 

não tinham maquinários nem empregados para auxiliar no labor 

desempenhado. Que era tudo na foice. Que não tem casa própria. Que 

não tem veículos. Que sempre anda de bicicleta. Que a família ajudava no 

labor rural. Que dependiam da renda do sítio. Que desde 1990 o autor 

trabalha no mesmo sítio. Que não sabe se o autor já trabalhou na cidade.” 

(SIC) Adelino Domingues Freire. “Que é conhecido do autor desde 1982. 

Que o autor vivia no sítio juntamente com seu sogro. Que trabalhavam com 

roçadas. Que a testemunha foi morar na cidade. Que o autor permaneceu 

no sítio. Que o autor sempre morou no mesmo sítio. Que a renda do autor 

sempre foi da atividade rural. Que não tinham empregados nem 

maquinários para ajudar no labor rural. Que o sítio não era do autor. Que 

tem uma casa velha na cidade. Que é uma casa muito simples. Que tem 

uma moto velha.” (SIC) Pedro Antônio. Ademais, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deve ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. Além disso, cumpre ressaltar o 

recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e descrito 

na Súmula 577, in verbis: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural 

anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em 

convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.” (Súmula 577 

STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016) 

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo, informaram que o autor, por 

muito tempo, morou e trabalhou na zona rural, exercendo labor rural, 

sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia 

familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de 

empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de 

dúvidas a lide do autor era rural e em regime de economia familiar. De 

acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é 

segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 179 de 443



assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de 

extrativista vegetal, bem como, o pescador artesanal ou a este 

assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que trabalhem com o 

grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou 

seja, ainda que considerado como trabalhador rural individual, sua 

situação encontra guarida no permissivo legal referido. Ademais, não 

bastassem à farta documentação carreada aos autos que comprovam o 

labor rurícola exercido desde longa data pelo autor e sua família em regime 

de economia familiar, a requerida em sede de defesa (ID. 24266780), 

argumentou que o autor não preenche os requisitos necessários para 

concessão da aposentadoria pleiteada. Isso porque teria vertido 

contribuições em labores urbanos, no entanto, tenho que tais argumentos 

não prosperam, pois tais labores foram exercidos por pouco tempo (2 

meses) em relação aos 15 anos necessários para a concessão da 

aposentadoria pretendida pelo autor. Logo, não pairam quaisquer dúvidas 

em relação à qualidade de rurícola do autor. Assim sendo, estando 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial e o faço para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria Rural por Idade ao 

autor, Sr. Joel Floriano de Oliveira, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do requerimento indeferido na via administrativa (DER – 03/10/2018 – 

ID. 20129172, págs. 1/3), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os 

parâmetros para implantação do benefício: Número da CI/RG: 2.209.481 

SSP/PR. Número do CPF: 314.343.631-04. Data de nascimento: 

22/09/1957. Nome do segurado: Joel Floriano de Oliveira. Nome da mãe: 

Maria Pires de Oliveira. Endereço do segurado: Rua Mapiá, n. 1.639, Setor 

Urbano, CEP: 78.500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Aposentadoria 

Rural por Idade. DIB: 03/10/2018 – data do requerimento administrativo – 

DER. 3 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. 4 - Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Com efeito, 

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão, em especial, realizando a devida implantação da aposentadoria 

por idade rural ora concedida. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

7 - Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 8 - Sem 

custas, na forma da lei. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, SUBMETA-SE ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3, 

do Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002201-11.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

APARECIDO MARÇAL DA SILVA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando 

a concessão de aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Aparecido Marçal da Silva em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o autor, em síntese, que é portador de 

sequela de queimadura T.95 e hipertensão I.10, enfermidades que o 

incapacitam de exercer seu labor habitual. Afirma ainda que era 

aposentado por invalidez desde 2012, entretanto, a requerida o convocou 

para perícia médica, momento em que constatou capacidade laborativa. 

Assim, inconformado com a decisão administrativa propôs a presente 

actio. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial por este juízo 

(ID. 17271417), fora deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido a 

tutela antecipada, determinado a realização de perícia médica bem como a 

citação da requerida para apresentar defesa. Entre um ato e outro, 

aportou aos autos o resultado da perícia médica realizada junto ao autor 

(ID. 22042316). Devidamente citada e intimada para apresentar defesa, a 

requerida apresentou contestação (ID. 22133662), alegando, em síntese, 

que o autor não preenche os pressupostos autorizadores para a 

concessão da aposentadoria por invalidez, eis que inicialmente não possui 

qualidade de segurado e ainda não comprova incapacidade total para o 

exercício de seu trabalho. Ao final, pugnou pela improcedência do pleito. 

Na sequência, o autor apresentou impugnação à contestação (ID. 

22169360), afirmando que a perícia médica realizada por este Juízo 

concluiu pela incapacidade laborativa. Ao final, aduziu que a partir de 

março de 2019 a requerida reduziu o valor do benefício que anteriormente 

vinha sendo pago, pugnando, dessa forma, pela restituição dos valores. 

Por fim, fora certificado a tempestividade da contestação apresentada 

pela requerida (ID. 27666061). Vieram-me os autos conclusos para 

prolação de sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – De 

pronto, quanto à preliminar de prescrição arguida pela requerida acerca 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 

2018 e, se reconhecido o direito do requerente será a partir de 2018, não 

havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 

355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - Logo, 

estando devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao julgamento do mérito. In casu, nota-se que a 

controvérsia do embate recaía sobre um único aspecto, qual seja, o fato 

de o autor comprovar a incapacidade para o trabalho, uma vez que a 

qualidade de segurado restou comprovada através do CNIS de ID. 

17070269, eis que já recebia aposentadoria por invalidez. Pois bem. 

Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca 

do tema, Sérgio Pinto Martins leciona: “É a Previdência Social o segmento 

da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e 

de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios 
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indispensáveis de subsistência do segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed. São Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurado, analisando 

os autos, verifica-se que a Expert reconheceu categoricamente a 

incapacidade do autor para o trabalho, sendo conclusiva no sentido da 

permanência desta incapacidade, tenho que o mesmo tem direito a 

concessão da aposentadoria por invalidez uma vez que ficou comprovada 

a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 

Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em síntese (22042316): 8) 

Conclusão. Resposta: “Diante dos elementos obtidos em perícia médica, 

neste momento, é possível concluir por incapacidade laborativa total e 

permanente para atividades laborativas habituais (açougueiro e serviços 

gerais).” (conclusões da Expert – ID. 22042316, pág. 5) 9) Qual (is) a(s) 

atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do periciando (a)? Em caso de estar 

atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? Resposta: “O periciando refere ser 

açougueiro. Refere que no momento, não está mais trabalhando, parou de 

trabalhar após o acidente com álcool em seu domicilio (queimadura) em 

2010..” (quesito do Juízo – ID. 22042316, pág. 5) B) O (a) periciando (a) é 

portador de doença ou afecção? Qual ou quais? Resposta: “Sim, sequelas 

de queimadura e hipertensão.” (quesito do Juízo – ID. 22042316, pág. 5) F) 

A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? Resposta: “Sim, no momento, total e 

permanente para atividades que demandam destreza de membros 

superiores, força, e atividades que o exponham ao sol e manipulação de 

substâncias químicas (produtos de limpeza por exemplo).” (quesito do 

Juízo – ID. 22042316, pág. 5) 2) Conforme documentos médicos em anexo, 

especialmente laudo da Médica da Finapelli (clínica de pele) Dra Débora 

Miguel, CRM 6895, de 16/07/2018, o autor está Impossibilitado de se expor 

ao sol e contato com irritantes químicos devido ao risco de carcinoma de 

células escamosas (ulcera de marjolin) nas cicatrizes das queimaduras. O 

perito confirma tais fatos? O quadro permanece? Resposta: “Sim, confirmo 

e o quadro é permanente.” (quesito do Juízo – ID. 22042316, pág. 7) [...] 

Pois bem. Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 

8.213/91: 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. § 

1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º 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”. Destarte, a concessão do benefício 

de Aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem 

por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período 

de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; 

c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o 

trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra 

atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado 

não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da 

Previdência Social. Bom, considerando que o autor já comprovou a 

qualidade de segurado exigida, resta-nos analisar a incapacidade. O caso 

não merece muitas digressões, uma vez que, como vimos nos autos, a 

parte autora há muito trava uma luta diária contra sua enfermidade, e não 

é preciso muito intelecto para concluir que a impossibilidade de trabalho, e 

a falta de amparo por parte da previdência, acarretam-lhe prejuízos 

imensuráveis na mantença da subsistência sua e de sua família. Conforme 

se observa nos documentos colacionados aos autos, a parte autora foi 

regularmente examinada por médicos e diagnosticada portadora de 

enfermidades, sendo que, o autor com 60 anos (documento de ID. 

17056226), continua enfermo. Com efeito, restou comprovada a 

incapacidade para o exercício de qualquer atividade laboral, mormente 

porque ficou frisado que a incapacidade é permanente. Por oportuno, 

calha à fiveleta registrar que, segundo entendimento dominante na 

jurisprudência pátria, nas ações em que se objetiva a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma seu 

convencimento com base na prova pericial, não deixando de se ater, 

entretanto, aos demais elementos de prova, sendo certo que embora 

possível, teoricamente, o exercício de outra atividade pelo segurado, ainda 

assim a inativação por invalidez deve ser outorgada se, na prática, for 

difícil a respectiva reabilitação, seja pela natureza da doença, ou, pela 

natureza das atividades desenvolvidas, seja pela idade avançada. Além 

disso, devem ser consideradas as condições pessoais do postulante, tais 

como a presumível pouca instrução, a idade, a limitada experiência 

profissional e, por fim, o exíguo mercado de trabalho atual, já restrito até 

para pessoas jovens e saudáveis. Ademais, conforme categoricamente 

afirmado pela Expert, a doença do autor é incompatível com sua profissão 

de açougueiro bem como para qualquer outra atividade laborativa: 

“[...]Devido a restrição de movimentos, periciando encontra-se incapaz 

para sua atividade habitual: açougueiro. [...]” (sic) Dr. Letícia Rosa de 

Andrade, CRM-MT n. 9.120. No presente caso, seria muito difícil que a 

parte autora tivesse êxito num processo de reabilitação dada às suas 

circunstâncias. De fato, ordenar que o autor recomponha sua vida 

profissional aos 60 anos, negando-lhe o benefício no momento em que 

dele necessita, seria contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa. 

D’ outra banda, no que tange ao termo inicial do benefício, consoante 

entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento de 

aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do benefício 

(29/02/2020 – ID. 17071738). Nessa toada, é o entendimento 

jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo inicial será a data do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial, 

conforme determinação da r. sentença. (...) (Apelação Cível nº 

0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, e-DJF1 

24.01.2018).” (Grifos meus) Portanto, comprovados os requisitos legais 

para obtenção do benefício da aposentadoria por invalidez, imperiosa se 

faz a procedência dos pedidos contidos na presente actio. Por fim, e não 

menos importante, vale salientar que a pessoa beneficiária de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como é o caso dos autos, 

está obrigado a se submeter a exames periódicos a cargo da Autarquia, 

nos termos dos arts. 70 da Lei n.º 8.212/1991, 101, § 1º e § 2º e 43, § 4º, 

da Lei nº 8.213/1991. Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, e o faço para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez ao 

autor, Sr. Aparecido Marçal da Silva, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, desde a data da cessação do benefício 

(29/02/2020 – ID. 17071738), devidamente atualizado. Destarte, sintetizo 

os parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do 

CPF: 414.253.409-20. Nome da Mãe: Enedina Marçal da Silva. Nome do 

segurado: Aparecido Marçal da Silva. Endereço do segurado: Chácara 

Boa Esperança, Estrada Cafarna I, CEP: 78500-000, Colíder/MT. Benefício 

concedido: Aposentadoria por Invalidez. DIB: 29/02/2020 – data da 

cessação do benefício – DCB. 4 - DECLARO a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada e/ou 

enfermidade, não tem condições de exercer atividade laborativa. 

Outrossim, em analogia ao art. 4º, da Lei n.º 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implantação do benefício no 

prazo de trinta (30) dias, razão pela qual, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais 

para cumprimento da presente decisão, em especial, realizando as 

devidas retificações em seu sistema para evitar a suspensão do benefício 

de forma precária. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. 5 - Sobre as prestações em atraso incidirão correção 
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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% (um 

por cento) ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de 

então à razão de 0,5% (meio por cento) 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. 6 - 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. 7 - CONDENO a 

requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que 

fixo em 10% (dez por cento) 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. 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 10 - Preclusas as 

vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) 

dias. 11 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

Código de Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001577-93.2017.8.11.0009. AUTOR(A): RITA 

PEREIRA FRANCA, ROSA PEREIRA FRANCA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. 1. Ao Id. 28967647, 

almeja a requerente a concessão da tutela provisória de urgência, em 

síntese, alegando que restou demonstrado e provado a necessidade de 

receber o benefício de Amparo Social ao Deficiente, conforme laudo 

médico judicial e estudo sócio econômico, bem como cumprido os 

requisitos necessários para seu deferimento. Pois bem. As tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo requerente, cumpre 

ressaltar que seus requisitos estão previstos no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. In casu, verifica-se estarem presentes 

os requisitos para antecipação dos efeitos da sentença final, tendo sido 

demonstrado através do laudo pericial acostado ao Id. 17793707, em que 

a Expert de forma categoria consignou: “[...] Considero a autora com 

incapacidade total e definitiva ao trabalho desde janeiro de 2016. Existe 

incapacidade para a vida independente. [...]” (SIC). Vejamos, ainda, o 

parecer técnico constante no estudo social acostado ao Id. 10966488: 

“[...] Através do informado e observado nota-se que a família é vulnerável 

social e economicamente, apesar da genitora ter 02 benefícios 

previdenciários, não está sendo suficiente para manter todas as 

despesas, devido ao grande custo no tratamento de saúde dos 03 

membros do grupo familiar. [...]” (SIC – fl. 41). Havendo, portanto, 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) nesta fase procedimental, 

necessário ao deferimento da tutela de urgência. Quanto ao perigo de 

dano (periculum in mora), considerando que a autora é economicamente 

hipossuficiente, aliado a demonstração de impossibilidade de trabalhar, por 

motivo de enfermidade, conforme laudo pericial, verifica-se também 

suficientemente satisfeito tal requisito. Deste modo, entendo que a mesmo 

não pode ficar desamparado a mercê do tempo, tendo em vista que a 

aplicação da medida possui caráter alimentar. Ante o exposto, 

vislumbrando, por ora, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO QUE O REQUERIDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

IMPLANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PLEITEADO PELO AUTOR (BPC - 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL), trazendo documentos aos autos que 

comprovem a implantação do benefício, sob pena de incorrer em 

responsabilização civil, criminal e administrativa. Para tanto, OFICIE-SE o 

INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento a 

Demandas Judiciais, para cumprimento da presente decisão, em especial, 

realizando a implantação do benefício. 2. Ante o disposto no art. 31, da Lei 

n. 8.742/93 , nos termos do art. 178, caput, do CPC, ABRA-SE Vista ao 

Ministério Público para, querendo, manifestar o que entender de direito. 3. 

Com a manifestação do Parquet, não havendo oposição ao laudo médico 

pericial e, também, ao relatório social, tendo em vista a parte autora já ter 

manifestado concordância e parte requerida não ter se insurgido quando 

da apresentação de contestação, REQUISITE-SE o pagamento dos 

honorários periciais, expedindo o competente alvará. 4. Após, façam os 

autos conclusos para prolação de sentença. Às providências. Colíder, 

Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001574-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (EXECUTADO)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001574-41.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: APARECIDO MIRANDA, PALMIRO MIRANDA DE 

SOUZA NETO Vistos, etc. 1 – Ante a notícia de óbito do executado 

Aparecido Miranda (Id. 16629484 – pág. 2), a fim de evitar futuras 

nulidades, na forma do artigo 313, §§ 1º e 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de sessenta (60) 

dias, para que seja providenciada a substituição processual. 2 - Nos 

moldes do inciso I, §2º, do art. 313, do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros, no prazo acima mencionado. 3 - Decorridos o 

prazo, com ou sem manifestação dos interessados, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS. 4 – Por fim, DEFIRO o pleito de habilitação 

formulado ao Id. 16629466. Assim, proceda-se a secretaria com as 

retificações/anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Colíder, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001142-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE TOMAZI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001142-85.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: LEANDRO HENRIQUE TOMAZI Vistos, etc. 1. 

Recebo a emenda a inicial de Id. 16147224. 2. Destarte, ante a minuta de 

acordo juntada ao Id. 15829465 pelo autor, todavia, sem oposição de 

assinatura do executado, pelo poder de cautela, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de não homologação. 3. Após, façam os autos conclusos. Às 

providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000125-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000125-48.2017.8.11.0009. AUTOR(A): EVA DE 

JESUS RODRIGUES DOS SANTOS REU: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta por Eva de 

Jesus Rodrigues dos Santos, em face de Tim Celular S.A., ambos 

qualificados na exordial. Alega a requerente em síntese que, contratou os 

serviços da requerida através da linha telefônica móvel (66) 9-8131-0630, 

que funcionou perfeitamente no centro da cidade, contudo, aduz que o 

sinal fica fraco, impossibilitando-a de realizar ligações no bairro em que 

reside, tendo que se deslocar cerca de 500 metros para conseguir sinal 

telefônico. Assim, requer seja condenada a requerida à indenização por 

danos morais em razão da falha da prestação de serviço. Recebida a 

inicial ao ID 6136087, determinando remessa dos autos para audiência de 

conciliação, que realizada ao ID 8338846, restou infrutífera ante a 

ausência da requerida, pugnando assim a requerente pela aplicação de 

multa. Devidamente citada, a requerida contestou ao ID 8321364, 

suscitando preliminarmente extinção do feito ante a falta de formação do 

litisconsórcio necessário com a ANATEL, bem como a falta de interesse 

processual ante a ausência de prestação resistida. No mérito, aduziu, em 

resumo, que não há irregularidades com a cobertura do sinal apontados 

pela agência reguladora e caso houvesse falhas na telefonia, tal fato se 

enquadra como mero aborrecimento, o qual não tem o condão de ensejar 

dano moral. Decorrido o prazo sem apresentação de impugnação, 

conforme certidão de ID 16270886. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que o feito 

encontra-se apto ao julgamento antecipado nos termos do art. 355, inc. I, 

do NCPC, conquanto a prova documental encartada aos autos é suficiente 

para o completo e perfeito desate da lide. Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Grifei. Quanto às 

preliminares suscitadas pela requerida, AFASTO-AS, pois, no que tange 

ao interesse processual, este está patenteado em razão da resistência 

apresentada com a contestação. Quanto ao alegado litisconsórcio 

necessário da Anatel, analisando a natureza da relação jurídica na 

demanda, vê-se que trata de relação de consumo envolvendo diretamente 

a empresa de telefonia requerida e a parte autora consumidora, esta 

circunstância envolve apenas os interesses econômicos e jurídicos das 

partes litigantes, sendo que a decisão a ser proferida em nada irá afetar 

qualquer direito da ANATEL. Portanto, inexistente comunhão de interesse 

da ANATEL na solução do litígio. Nesse sentido: “no conflito gerado na 

relação entre as prestadoras do serviço e os consumidores, não há 

nenhum interesse de agência reguladora, senão um interesse prático que 

não a qualifica como litisconsorte necessária. 3. Inexistindo litisconsórcio 

necessário, não há deslocamento da ação para a Justiça Federal. 4. 

Recurso especial improvido". (STJ, 2ª Turma, Resp 431606/SP, rel. Min. 

ELIANA CALMON, em DJU de 30.09.2002, p. 249) Assim, não havendo 

outras preliminares e estando o feito devidamente instruído, passo a 

análise do mérito. Pois bem. Como é cediço, só deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Voltando os olhos ao caso dos autos, nota-se que 

a parte autora não requereu a rescisão contratual nem se manifestou no 

sentido de trocar de operadora, já que esta não lhe satisfaz. A parte 

requerente persegue apenas indenização por dano moral, sem demostrar 

querer se livrar do problema que lhe assola, a denotar que os supostos 

defeitos dos serviços implicam em mero incômodo e desconforto. De outro 

lado, ressalta-se que o sinal de telefonia móvel pode sofrer alterações de 

acordo com o local em que o consumidor se encontra, e pode gerar 

dissabores, mas não a ponto de causar profundo trauma psíquico e 

violação aos direitos da personalidade do consumidor. Assim, entendo que 

eventuais defeitos dos serviços constituem mero aborrecimento, que não 

têm o condão de caracterizar uma intensa violação dos atributos da 

personalidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA RECEPÇÃO OU EMISSÃO DE 

SINAL. DEFEITO QUE NÃO É CAPAZ DE GERAR DANO DE ORDEM 

EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) O serviço de telefonia/internet 

que não oferece a qualidade que dele se espera, qual seja, ampla 

cobertura territorial na recepção e emissão de sinal, não é capaz, por si 

só, de ensejar dano moral. A simples interrupção ou falha na prestação de 

serviços de telefonia não representa ofensa à dignidade do consumidor, 

principalmente quando nenhum prejuízo é demonstrado, motivo pelo qual 

incabível a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais 

pleiteados, uma vez que os fatos não ensejaram qualquer vexame, 

constrangimento, abalo moral ou negativação em cadastro restritivo de 

crédito a parte demandante. (...) (Recurso Inominado Cível nº 

0000054-70.2018.8.04.7301, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Antônio Itamar de Souza Gonzaga. j. 27.09.2019). 

(negritei) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINAL. MERO DISSABOR. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (...) O STJ possui recente 

entendimento de que a falha na prestação de serviços de telefonia móvel 

corresponde mero descumprimento contratual, o que, por si só, não gera 

reparação por dano moral, o que se aplica ao presente caso, eis que o 

serviço oferecido pela empresa, embora prestado de forma insatisfatória, 

acarreta em mero aborrecimento do cotidiano, não merecendo reparo a 

sentença combatida. Apelo improvido. (Processo nº 0293642019 

(2607902019), 5ª Câmara Cível do TJMA, Rel. José de Ribamar Castro. j. 

29.10.2019, DJe 04.11.2019). (negritei) AGRAVO REGIMENTAL. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONFIGURAÇÃO DO DANO 

MORAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO COMPROVADO POR DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. (...) 3. - 

Como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não enseja 

reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que 

transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero 

aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância 

essa que, analisando as provas carreadas ao processo, entendeu o 

Tribunal a quo estarem presentes nos autos. (...) 5.- Agravo Regimental 

improvido”. (AgRg no AREsp 352. 198/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/1 1 /2013 - 

destacamos). Portanto, não há que se falar em pagamento de indenização 

a título de danos morais. Isto posto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das 

custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a 

sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei. Por fim, diante da 

ausência injustificada da requerida à audiência de conciliação, 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e sancionado com multa 

de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, conforme dispõe o art. 334, 

§8º, do CPC, APLICO a multa à requerente no percentual de 1% sobre o 

valor da causa. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002285-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PRAXEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002285-46.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

LEONARDO PRAXEDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto, 

etc. Leonardo Praxedes da Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais, com Pedido Antecipação de Tutela em 

desfavor de Banco Bradesco S/A, em decorrência de inclusão indevida de 

seu nome em sistema de restrição de crédito. O requerente alega, em 

síntese, que embora nunca tivesse efetuado qualquer contratação com o 

requerido, viu-se surpreendido ao tomar conhecimento, quando foi realizar 

uma compra no comércio local, tendo seu crédito negado em razão da 

verificação de lançamento de débito nos órgãos de proteção ao crédito em 

seu nome pela parte requerida. Por isso, propôs a presente demanda 

requerendo, liminarmente, determinação de exclusão de seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito, bem como, condenação da requerida ao 

pagamento de indenização a título de danos morais. Recebida a inicial ao 

ID 11597205, este juízo deferiu o pedido de tutela antecipada. Citada, a 

parte requerida apresentou contestação ao ID 13025764, alegando 

preliminarmente a retificação do polo passivo da ação para constar 

Bradesco Financiamentos S/A como requerido, no mérito aduziu a 

legitimidade do débito ante a celebração de contrato de financiamento, 

onde o requerente figurou como avalista. Após, o requerente apresentou 

impugnação ao ID 14531180, impugnando todos os documentos e 

argumentos da contestação, aludindo a divergência das assinaturas. É o 

relatório do necessário. DECIDO. 1 - Inicialmente, cumpre anotar, que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I e II, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, 

não havendo a necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. Quanto ao pedido de retificação do polo 

passivo, ACOLHO, haja vista a inclusão do nome do requerente ter sido 

efetuada pelo Bradesco Financiamentos S/A, conforme extrato ao ID 

11048387, de modo que em sede de impugnação, o requerente não se 

insurgiu contra tal preliminar, sendo portanto devida a substituição do 

requerido Banco Bradesco por Bradesco Financiamentos S/A, no polo 

passivo da presente ação. Assim, não havendo mais preliminares e 

estando o feito devidamente instruído, passo a análise do mérito. 2 - 

Cuida-se de pedido de obrigação de fazer consistente na exclusão do 

nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como pedido 

de indenização por danos morais, decorrentes de suposta dívida que o 

requerente não contratou. Pois bem. Embora os incisos I e II, do artigo 333, 

do Código de Processo Civil, estabeleçam que a prova incumbe a quem 

alega, o Código de Defesa do Consumidor trouxe regra especial ao 

sistema jurídico vigente, admitindo a inversão do ônus da prova quando 

presentes os requisitos constantes do inciso VIII, do artigo 6º, da Lei 

8.078/90. Tal inversão será possível, em favor da parte mais vulnerável, 

(artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), quando 

presentes a verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência. 

Assim, impende salientar que a hipótese dos autos versa em tese sobre 

relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), cabendo ao fornecedor “a 

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais 

e coletivos” (art. 6º, inciso VI, do CDC), sob pena de responder, 

independentemente de culpa (responsabilidade objetiva) pelos danos 

causados aos consumidores (art. 14, do CDC), razão pela qual inversão 

do ônus da prova foi deferida ao ID 11597205. Desta feita, sem delongas 

desnecessárias, compulsando os documentos juntados pelo requerida, 

vê-se a alegação inverídica e a contra prova produzida nos autos acerca 

do fato de ter sido o nome do requerente inserido em cadastro de 

proteção ao crédito, sem que houvesse dívida, já que ao ID 13025817, é 

possível aferir a celebração do contrato de financiamento entre terceiro e 

o requerido, figurando o requerente como avalista. Sendo inclusive 

juntados para tanto, todos os documentos do requerente, tais como, CNH, 

RG, CPF, e holerites. De modo que, em sede de impugnação, o requerente 

se limitou apenas em alegar a diferença das assinaturas, o que, verifico 

não ser possível aferir flagrante divergência. Portanto, comprovada pelo 

requerido a relação jurídica entre as partes, resta, pois, afastada a ilicitude 

invocada na inicial, razão pela qual não há como reconhecer o direito à 

declaração pretendida, porquanto se mostra lícito o encaminhamento do 

nome do requerente ao registro dos cadastros de maus pagadores. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DO CREDOR - FATO NEGATIVO - RELAÇÃO 

DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER DE 

REPARAR - AFASTADO - PEDIDO RECONVENCIONAL - PROCEDÊNCIA - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) Tratando-se 

de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de 

vínculo contratual apto a justificar a inserção em cadastro de 

inadimplentes. Quando o réu efetivamente comprovar a existência de 

relação jurídica entre as partes, tornando-se patente a existência do 

negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome 

do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a 

negativação em face do inadimplemento configura exercício regular de um 

direito, afastando-se o pleito de indenização por danos morais. (...) 

(Apelação Cível nº 5000436-91.2016.8.13.0027 (1), 1ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Maurício Pinto Ferreira. j. 16.07.2019, Publ. 30.07.2019). 3 - 

Destarte, no que tange à litigância de má-fé, o Estatuto Processual em seu 

artigo 77 enumera, além do dever de observância à boa-fé inscrito no 

artigo 5º, os demais deveres dos sujeitos processuais, dentre os quais se 

destaca a obrigação de "expor os fatos em juízo conforme a verdade". Em 

complemento a este dispositivo a Lei Processual elenca as condutas 

típicas de litigância de má-fé, vejamos: "Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório." Portanto, as partes devem atuar dentro de 

um padrão ético no processo, respeitando e observando a boa-fé, assim 

como constitui obrigação do magistrado reprimir os atos contrários a este 

princípio. Nesse contexto, tem-se que as condutas descritas no artigo 80 

do CPC tratam de situações em que a parte atua de maneira desleal, 

contrariando a boa-fé exigida na relação processual. Assim, entendo 

cabível a condenação do requerente em litigância de má-fé, vez que 

intencionalmente alterou a verdade dos fatos, visando atingir objetivo 

ilegal, a saber, enriquecer-se indevidamente. Isto posto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 77 c/c 

art. 80, incisos II e III, ambos do CPC, CONDENO o requerente ao 

pagamento de indenização por litigância de má fé, no valor corresponde a 

1% (um por cento) do valor atribuído a causa, acrescidos de juros legais 

desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum. Outrossim, 

revogo a antecipação de tutela concedida ao ID 11597205. Condeno a 

parte autora no pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do 

art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei. 4 - 

Por fim, proceda a Secretaria com a substituição do polo passivo na ação 

por Bradesco Financiamentos S/A. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000341-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001687-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA FONSECA (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)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DOS REIS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GALVAO FARDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000461-52.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA GALVAO FARDIN REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Maria Aparecida Galvão 

Fardin ajuizou “ação de indenização por danos morais com pedido liminar 

de tutela de urgência” em desfavor de Energisa Mato Grosso, ambos 

qualificados nos autos. Alega a requerente que fora surpreendida com a 

negativação do seu nome pela parte requerida em razão da fatura de 

energia elétrica, contudo, o nome constante na fatura é do Sr. Sérgio 

Fardim, e equivocadamente o nome da autora fora inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, requer em sede de tutela e exclusão de seu 

nome, bem como a condenação da requerida em indenização por danos 

morais. Recebida a inicial ao ID 6677707, momento em que fora deferido o 

pedido de tutela de urgência. Devidamente citada, a requerida contestou 

ao ID 9062448, aduzindo em síntese, a ausência de comprovação da 

ocorrência de danos morais. Realizada audiência de conciliação ao ID 

9116533, esta resultou infrutífera. Impugnação ao ID 10221873, reiterando 

os pedidos da exordial. Determinada a especificação de provas (ID 

12358933), a autora requereu prova testemunhal (ID 12707483), e a 

requerida pugnou pelo julgamento antecipado (ID 17295449). É o relato do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar, que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I e II, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.” Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo à questão do mérito. Pois bem. Cuida-se da ação de 

indenização por danos morais em que a parte autora pretende a 

condenação da requerida em indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida do seu nome. Sem delongas, compulsando os autos, 

verifico ao ID 5588233 que a nome da requerente fora inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela requerida, em razão do contrato número 

0000516565201603, no valor de R$ 171,97, contudo, a fatura de energia 

que ensejou a inscrição, inobstante constar nos dados do cliente o CPF da 

requerente, está em nome de Sérgio Fardim, ID 5588541. Assim, extrai-se 

que houve um equívoco no momento do cadastro, constando o CPF da 

requerente no nome do seu pai. No entanto, a requerida não se 

desincumbiu de seu ônus em comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo de direito da parte autora, isto porque, em sede de contestação, 

se limitou apenas em alegar que a autora não comprovou os danos 

sofridos, de modo que “a mera inscrição no cadastro dos órgãos de 

proteção ao crédito não gera presunção do dano moral”, não 

comprovando a legalidade da negativação. No entanto, o dano moral 

advindo da simples negativação do nome nos órgãos de restrição ao 

crédito deve ser presumido, porquanto com este ato indevido a pessoa 

passa a ter a pecha de inadimplente, sem merecer o rótulo. O dano, nesse 

caso, é gerado pela prática do ato lesivo e desidioso, sendo 

desnecessária a produção de prova de sua ocorrência, bastando 

tão-somente a comprovação do fato gerador do dano e do nexo de 

causalidade. Nesta mesma linha de raciocínio já decidiu jurisprudência: 

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA 

NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O dano moral sofrido em razão 

de indevida negativação do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes configura-se in re ipsa, de maneira que a simples inscrição 

indevida, independentemente da comprovação de prejuízo, dá ensejo à 

i n d e n i z a ç ã o .  P r e c e d e n t e s .  ( . . . )  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0000936-22.2016.4.01.3000/AC, 5ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Daniele Maranhão Costa. j. 31.10.2018, unânime, DJ 13.11.2018). (negritei) 

Com efeito, não é necessário grande esforço à evidente conclusão de que 

o nome injustamente lançado no rol dos inadimplentes gera abalo de 

crédito ressarcível com a indenização por dano moral, tanto para 

compensar todo o sofrimento experimentado pela vítima, como para 

desincentivar condutas semelhantes, mediante a aplicação de carga 

punitiva ao causador. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Requerente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza, pelo que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Portanto, julgo 

PROCEDENTE os pedidos da inicial para CONDENAR a parte requerida a 

pagar à requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente 

corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a partir desta data, No mais, CONDENO a requerida, ainda, 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao 

patrono do demandante que, atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, 

fixo em 20% sobre o valor da condenação. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000997-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGELA LOURENCO RIBEIRO (REQUERENTE)

LUCIA LOURENCO CARVALHO (REQUERENTE)

SERGIO LOURENCO (REQUERENTE)

EDNELSA LOURENCO GOMES (REQUERENTE)

ELVIRA LUIZ LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURENCO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000997-63.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ELVIRA 

LUIZ LOURENCO, SERGIO LOURENCO, LUCIA LOURENCO CARVALHO, 

EDNELSA LOURENCO GOMES, SOLANGELA LOURENCO RIBEIRO 

INVENTARIADO: ANTONIO LOURENCO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Inventário proposto por ELVIRA LUIZ LOURENCO, SERGIO LOURENCO, 

LUCIA LOURENCO CARVALHO, EDNELSA LOURENCO GOMES, 

SOLANGELA LOURENCO RIBEIRO. Com a inicial foram juntados os 

documentos. Ao Id. 13131686, este Juízo determinou aos requerentes que 

emendassem a inicial, sanando algumas irregularidades, sob pena de 

indeferimento da inicial. Ao Id. 24844322, fora certificado o decurso do 

prazo sem que houvesse manifestação da parte, mesmo devidamente 

intimada. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que a decisão de Id. 13131686 determinou 

a emenda da inicial, sob pena de seu indeferimento. O autor, todavia, 

deixou de sanar as irregularidades apontadas, razão pela qual, diante da 

ausência da emenda da inicial, mesmo tendo sido o requerente 

devidamente intimado via DJE para tal finalidade, outra medida não há 

senão o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do 

presente feito sem resolução do mérito. Nesse sentido, assevera Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Havendo o juiz dado 

oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois, ainda persistir o 

vício, deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu.” 

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. Editora 

Revista dos Tribunais. 11ª Edição. São Paulo – SP. p.579.) Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do artigo 485, I, 

do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação 

proposta por ELVIRA LUIZ LOURENCO, SERGIO LOURENCO, LUCIA 

LOURENCO CARVALHO, EDNELSA LOURENCO GOMES, SOLANGELA 

LOURENCO RIBEIRO. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-93.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES GAVIOLLI GUARNIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000736-93.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MARINES 

GAVIOLLI GUARNIERI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA NATALI 

GUARNIERI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 28 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: 1000746-40.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE RAMOS MEROTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27841/O 

(ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHYAN CELLOS FLORENCO MARTINS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000746-40.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DIONE RAMOS 

MEROTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE BUENO FERNANDES, 

SIRLENE DE JESUS BUENO, CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: RHYAN CELLOS FLORENCO MARTINS EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 30 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001145-89.2019.8.11.0046

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:

ERIVELTON DA SILVA LISBOA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000029-48.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CANDEIAS AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se requerendo o que 

entender pertinente e de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES (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)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DOS SANTOS MORAES OAB - 019.030.371-90 

(REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista a devolução do mandado de intimação, 

devidamente cumprido, fica a parte exequente intimada, na pessoa de seu 

advogado, para que apresente manifestação aos autos, mais 

precisamente no que tange à confirmação ou não do pagamento do débito 

exequendo, requerendo o que entender de direito, dentro do prazo legal. 

Comodoro/MT, 30 de Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001420-38.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

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, 30 de 

Março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-71.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LAURINDO ZANETI (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)

 

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, 30 de 

Março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112082 Nr: 6187-10.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MIGUEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e 

CONDENO FABIO MIGUEL FERNANDES, (...) Portanto, torno definitiva a 

pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias 

multas.Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.O regime de 

cumprimento da pena deverá ser ABERTO, ante o fato das circunstâncias 

judiciais do art. 59 assim o indicarem.Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 

44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do 

delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já 

mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao 

acusado por 02 (duas) RESTRITIVAS DE DIREITO, a ser definida no juízo 

de execução penal.(...) Por fim, arbitro R$ 300,00 (trezentos reais) ao 

advogado nomeado à fl.54, Dr. Egídio Alves Rigo.Ainda, arbitro 1 (um) URH 

em favor do causídico nomeado em evento de ref. 60, Dr. Ranulfo de 

Aquino Nunes, nos termos do artigo 298, da CNGC.Expeça-se certidão de 

cobrança em desfavor do Estado de Mato GrossoTransitada em julgado, e 

cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 1086-65.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDSLEY LUZ DO AMARAL - 

OAB:10.715

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que já decorreu o prazo fixado para 

cumprimento da prisão civil, impositiva a soltura do executado.

Não subsistem razões para manutenção do decreto prisional, posto que a 

prisão decretada não tem caráter punitivo, mas coercitivo, visando o 

adimplemento do débito alimentar.

 Neste viés, insta mencionar que o decurso do decreto prisional, não libera 

o devedor de sua dívida alimentar.

Ante o exposto, DETERMINO a soltura do executado, se por outro motivo, 

não deva permanecer preso.

Serve a presente de alvará soltura.

INTIME-SE a parte exequente para manifestação em 30 (trinta) dias.

Notifique o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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 COMODORO DESPACHO Processo: 

1000335-51.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA DE JESUS LEITE 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Ciência as partes do retorno 

dos autos da Turma Recursal. Após, cumpra-se na íntegra o acórdão 

prolatado. Havendo custas a serem recolhidas pelo vencido, intime-o. Não 

havendo pedido de cumprimento de sentença em 05 (cinco) dias, arquivem 
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os autos. Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-65.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SANCHES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001748-65.2019.8.11.0046. REQUERENTE: MIGUEL SANCHES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Decido. Atendendo ao disposto no art. 330, I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por ser 

desnecessária a produção de provas em audiência. Consoante análise 

aos fólios, verifico que de fato o autor não firmou negócio jurídico com a 

requerida, resta a este Juízo reconhecer sua ilegitimidade ativa, vez que é 

estranho na relação de consumo, neste sentido: JECCDF-018383) 

JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS CELEBRADO PELA GENITORA DA REQUERENTE. 

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO E 

ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 - O 

pedido de ressarcimento formulado na inicial tem por base contrato de 

prestação de serviços educacionais celebrado pela genitora da 

requerente. 2 - Resta configurada a ilegitimidade ativa da requerente, na 

medida em que era ela aluna da instituição educacional requerida, mas não 

a responsável financeira. 3 - Acolhida preliminar de ilegitimidade ativa 

suscitada pela parte requerida para extinguir o feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil. 

(Processo nº 2007.01.1.062701-8 (603038), 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Carlos Alberto Martins Filho. 

unânime, DJe 16.07.2012). JECCMA-003896) 1) RECLAMAÇÃO - 

INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 2) Reconhecimento de ofício 

da ilegitimidade ativa. Ausência de vínculo jurídico entre o autor da ação e 

a causa de pedir, em razão da ausência de qualquer documento que 

vincule a parte ao imóvel indicado na inicial. 3) A falta de capacidade 

processual impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Carência de Ação (art. 267, VI, CPC). 4) Recurso Conhecido. Recurso 

Provido. À Unanimidade. Custas como recolhida. Sem condenação em 

Honorários Advocatícios (Enunciado nº 14 das TRCCs/MA). (Recurso 

Inominado nº 2392/2010-1 (0465/2012), Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Imperatriz/MA, Rel. Ana Beatriz 

Jorge de Carvalho Maia. j. 18.04.2012, unânime, DJe 31.05.2012). Há de se 

salientar que, conforme relatado pelo próprio autor: O proprietário do 

imóvel fora informado da situação do padrão para que providenciasse 

novo padrão. Foi instalado um novo padrão, porém a fiação que estava 

pronta não estava de acordo com a exigência da REQUERIDA, a vistoria 

foi feita pelo preposto da Energisa e recusado a instalação do relógio 

medidor no novo padrão, porém, o preposto não deixou nenhum laudo de 

recusa da instalação, essa situação se deu no ano de 2017. O proprietário 

do imóvel fora avisado e nada fez para solucionar o problema. Pelo 

exposto e por tudo mais que nos autos constam, extingo o feito sem 

julgamento de mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, em decorrência da 

ilegitimidade ativa. Deixo de condenar o autor no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. 

COMODORO, 30 de março de 2020. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leíga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-94.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B B M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010171-94.2016.8.11.0046. REQUERENTE: B B M COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA REQUERIDO: WEVERSON DA SILVA RAMOS Vistos. 

A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê 

da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção 

aos princípios do devido processo legal e da celeridade processual, 

fazendo com que este instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos 

autos verifico que o reclamante deixou de fornecer o endereço atualizado 

da parte reclamada, culminando na frustração do procedimento. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a presente 

causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE INES PELLENZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000488-84.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: MARGARETE INES PELLENZ Vistos. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das 

partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do 

devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

reclamante deixou de fornecer o endereço atualizado da parte reclamada, 

culminando na frustração do procedimento. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte 

autora não promoveu os atos e diligências necessárias, conforme certidão 

de fl, abandonando, portanto, a presente causa. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem custas ou 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 25 de 

fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ISAURA PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001735-66.2019.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ISAURA PEREIRA DIAS Vistos. A sentença dispensa relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este Juízo 

não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto 

ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e 

da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu 

fim específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

fornecer o endereço atualizado da parte reclamada, culminando na 

frustração do procedimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

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

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu 

os atos e diligências necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, 

portanto, a presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-57.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000494-57.2019.8.11.0046. INTERESSADO: CLEMERSON LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das 

partes, vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do 

devido processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o 

reclamante deixou de se manifestar, conforme decisão de ID n. 25050673. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora não promoveu os atos e diligências 

necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, portanto, a presente 

causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sem custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 30 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR OLIVEIRA MARZANI OAB - RO10183 (ADVOGADO(A))

AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA OAB - RO3146 (ADVOGADO(A))

ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB - RO4001 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA PAIXAO OAB - RO206 (ADVOGADO(A))

NEWTON SCHRAMM DE SOUZA OAB - RO2947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEVERSON FONTOURA GALLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001926-14.2019.8.11.0046. REQUERENTE: LUCAS MOSSI DA SILVA 

REQUERIDO: JHEVERSON FONTOURA GALLI Vistos. Dispensado o 

relatório com fulcro no art. 38, Lei n.º 9.099/95. Decido. O processo 

comporta extinção, de ofício. Isto porque, a ação monitória tem rito 

especial, conforme art. 700 e seguintes do CPC, incompatível com a 

sistemática desta justiça especializada. Precedentes do TJMT: [...] As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 513/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). [...] O 

Juizado Especial é incompetente para o julgamento de ação monitória, 

porquanto esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. (RI 

536/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso cabível, arquive-se. Sem custas processuais, ex 

vi legis 54, da Lei 9.099/95. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-04.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000504-04.2019.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: CICERO FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se 

de requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 28 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000513-63.2019.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS ROBERTO SOUZA Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 
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9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 28 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-48.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000514-48.2019.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS Vistos A 

sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se 

de requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 28 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VENANCIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000516-18.2019.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: EDSON VENANCIO Vistos A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 28 de fevereiro de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001529-52.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOSE AILTON DA SILVA Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 28 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-54.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS INACIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000156-54.2017.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS INACIO Vistos A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 28 de fevereiro de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-33.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001291-33.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: KELY DE SOUZA LIMA Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-50.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE PEIXOTO CHEREMETA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000046-50.2020.8.11.0046. REQUERENTE: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA REQUERIDO: GISLAINE PEIXOTO CHEREMETA Vistos A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. Cuida-se de 
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requerimento de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, considerando-se que a parte autora 

desistiu da presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas e sem honorários. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-27.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

ADILSON DE ALMEIDA GUEDES OAB - RJ82179 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000496-27.2019.8.11.0046. REQUERENTE: SIDNEI APARECIDO 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Passo ao 

julgamento do mérito. Trata-se de obrigação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SIDNEI APARECIDO GONCALVES em 

face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A , em apertada síntese, afirma 

o requerente: “deve o débito ser considerado abusivo em razão de ser 

oriundo de serviços não contratados, bem como pela forma coercitiva da 

conduta. Importante ainda salientar que o Requerente buscou de todas as 

formas cancelar as cobranças indevidas, contudo, a Requerida se 

manteve inerte, pouco se importando com o desrespeito e aborrecimento 

pelos quais o Requerente esta sendo acometido. 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, 

por sua vez, alega que a contratação ocorreu de forma legal. Juntou 

documentos que embasam suas alegações. Junta (ID nº 22861589) áudio 

por meio de call center demonstrando a existência da contratação por 

parte do autor de serviços de Cartão de Crédito. 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 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O reclamante 

alega jamais ter contrato com o banco requerido, entretanto as provas 

trazidas confirmam a existência da contratação. Vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR 

DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO 

CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO 

DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO VALIDAMENTE 

CONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos dias de 

hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda 

facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total 

regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para 

habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa 

de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a 

falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 2. Portanto, a exibição de 

dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente 

“inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e 

confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia 

apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros 

cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta 

qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados 

pessoais pela empresa. (N.U 0002250-41.2016.8.11.0041, , JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) Por fim, concluo que não há 

como presumir a prática comercial abusiva da instituição financeira, tanto 

menos que tenha se valido de vulnerabilidade do consumidor para a 

contratação. Nesse panorama, inexistindo qualquer comprovação de vício 

na contratação, não há falar em anulação do contrato, eis que não se 

discute nesses autos outra coisa senão a LEGALIDADE OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO. DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA ante a validade da contratação para 

DECLARAR a validade do contrato que originou as cobranças e suas 

consequências. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZANIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000055-12.2020.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: DONIZANIA DA SILVA Vistos Ressai dos autos 

que as partes transigiram, conforme documento de ID n.º 29231376. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. Decido. Face o acordo enunciado nos autos, não há razão 

para prosseguimento da demanda, posto que evidenciada a vontade das 

partes pelo término da lide. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo enunciado nos autos, para que surta seus efeitos legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do mesmo “Codex”. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-23.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001809-23.2019.8.11.0046. REQUERENTE: JANETE FERNANDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. A sentença dispensa relatório 

nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que 

este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se 

isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo 
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legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja 

o seu fim específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

comparecer à audiência realizada em 27/01/2020, mesmo estando ciente 

do ato. Ante o exposto, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas ou honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl 

Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 25 de 

fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-87.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES DE SOUZA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001462-87.2019.8.11.0046. REQUERENTE: ELIANE SOARES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 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 desnecessidade de 

produção de prova em audiência. PRELIMINARES Em contestação, a 

empresa Reclamada alegou a falta de interesse de agir. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da 

parte. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos morais proposta por ELIANE 

SOARES DE SOUZA, em apertada síntese, afirma a requerente que teve 

seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por 

dívida, no valor de R$ 163,35 (cento e sessenta e tres reais e trinta e 

cinco centavos), Data da Inclusão: 28/07/2019, CONTRATO: 0232394457, 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. 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. 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 diabólica, 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. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

serviços te telefônica, sendo que a parte reclamada costa os seguintes 

documentos: - Histórico de ligações Faturas (DOC ID N.º 

27401061/27401063); - Contrato (DOC ID N.º 27401057); A empresa 

acosta documentos que comprovam que a parte utilizou por extenso lapso 

temporal os serviços de telefonia. A empresa comprovou a utilização de 

seus serviços e em contrapartida o autor não comprova o pagamento das 

cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, 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. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 25 de 

fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERNANDO GURALSKI PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000780-69.2018.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

BRUNO FERNANDO GURALSKI PINTO Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000379-36.2019.8.11.0046

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:

LUCCAS SPADER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000379-36.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI 

EPP EXECUTADO: LUCCAS SPADER Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 
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9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIR PERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001095-63.2019.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

WALDEMIR PERREIRA DE MELO Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ATANASIO BRASILEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003213-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (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 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000295-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAN MARGOTH AGUILAR ESCALERA VINISKI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE PARO OAB - MT27555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA LINA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA DOS SANTOS MARTINS (REU)

WILSON ROGERIO MARTINS (REU)

W. R. M TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

 

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 contraria para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o 

que entender de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000330-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para manifestar acerca do laudo 

juntado no id. 30800226 - ausência da parte autora na perícia, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 30 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (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 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003214-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (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 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI DOMINGOS STEFANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE PARO OAB - MT27555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000618-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ DE QUEIROZ MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003515-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BOMFIM PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

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 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Em que pese o despacho retro, vejo 

que a autora manifestou-se à id. 30723330. Assim, intime-se a parte 

autora para comprovar o alegado no id. 30723333, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001491-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

HERMES RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

NELSON RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LASPRO CONSULTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Diante da manifestação de id. 30752056, intime-se a 

requerente para manifestar-se, no prazo de 15 dias, conforma já 

determinado na decisão retro. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68385 Nr: 11326-22.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDA, MHDS, CDA, LCADS, ADA, ADA, SDA, 
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PDAM, DDA, HDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, Rodolfo Bagatelli Gonçalves - 

OAB:21.452 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, FERNANDO DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, 

RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, RODRIGO 

ANTONIO COSTA MENACHO - OAB:10919/O, SIVAL POHL MOREIRA 

DE CASTILHO - OAB:3981

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para 

declarar que ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRÍCIO, nascida em 

02/08/1984, é filha biológica do falecido DHEMER JOÃO MIGUEL DALL 

AGNOL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91197 Nr: 1970-32.2017.811.0010

 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: HARDI DOCKHORN, ZENI ELENA HOENNICK DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Baptista - 

OAB:221.924 - SP, Michelle de Castro Cintra - OAB:48.624 - GO, 

RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA 

- OAB:OAB-GO 33.551

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91238 Nr: 1984-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- 

SICREDI em face de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa que o executado quitou o 

débito discutido nestes autos, requerendo a extinção do feito (ref.70).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da satisfação do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face da satisfação integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a baixa de eventuais penhoras existentes nos autos.

Custas, se houver, pelo executado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 30 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003381-25.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação condenatória de repetição de indébito proposta por Adailson Pereira 

de Souza contra Banco Daycoval S/A, ligantes qualificados na petição 

inicial. O recebimento da inicial, indeferimento da tutela de urgência e 

concessão de assistência jurídica gratuita ao requerente deram-se no 

pronunciamento de id. 27642974. O requerido foi citado pelo correio (id. 

29750697) e ofereceu contestação ao id. 29694044 arguindo preliminar de 

inépcia da inicial, dizendo que a inicial não atendeu aos requisitos de ação 

revisional; e preliminar de ausência de interesse processual, dizendo que 

a parte não pagou os valores que pretende ver ressarcidos em dobro; 

bem como contrapondo-se à pretensão autoral. O requerente impugnou a 

peça defensiva ao id. 30003151, rebatendo as preliminares e teses 

defensivas e ratificando os termos de sua pretensão. Realizada audiência 

de conciliação, não houve autocomposição entre as litigantes (id. 

30391143). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Preliminar de inépcia inicial: Apesar da arguição da presente 

preliminar, dessume-se da inicial que o requerente entende que o valor 

cobrado pela instituição bancária difere do contratado, não desejando 

rever a cláusula, mas sim receber em dobro a diferença paga em virtude 

da alegada cobrança indevida. Além disso, indicou a taxa contratada e 

aquela que entende que vem sendo cobrada, bem como quantificou a 

prestação que entende devida e a diferença com a mensalidade cobrada. 

Por fim, quanto às tarifas contratuais que entende indevidas, indicou quais 

são e os valores de cada uma. Destarte, não tem razão o requerido em 

seus argumentos, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. Preliminar 

ausência de interesse A questão arguida em preliminar pertence ao mérito, 

pois envolve o pagamento ou não da quantia que o autor entende indevida, 

fato que deve ser objeto da atividade probatória. Logo, não se trata de 

questão a ser analisada no presente momento, quando são examinadas 

questões prévias ao mérito. Destarte, julgo prejudicada a preliminar 

arguida. Inversão do ônus da prova: É fato sabido e notório que para a 

inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, devem ser analisados observando os requisitos legais: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria 

da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus 

probatório conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão 

estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos obstativos da 

pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições 

probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual 

sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à 

parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Contudo, não vislumbro a hipossuficiência da requerente em 

fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito, até porque instruiu a 

inicial com o contrato de financiamento entabulado com o requerido e 

perícia contábil realizada. Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, 

indefiro a inversão do ônus da prova. Demais atos de saneamento: Assim, 

nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado fixando 

como ponto controvertido a adequação entre a cobrança e termos do 

contrato e legalidade da cobrança das tarifas. Assim, intimem-se as partes 

para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem se ratificam as provas já 

produzidas nos autos ou se desejam produzir outras, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 
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bem como, requererem, se caso for, prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 

464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, 

as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob 

pena de preclusão. Em caso de pedido de todos os envolvidos no litígio, 

para julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001644-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO PEREIRA GOMES (EXECUTADO)

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Sem razão o Banco exequente em sua manifestação de id. 

30702845. Explico. É que no presente caso, não se aplica a regra prevista 

no artigo 346 do CPC, mas sim o disposto no §2º do artigo 841, do CPC, 

verbis: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, 

dela será imediatamente intimado o executado. (.......) § 2º Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA INTIMAÇÃO 

CURADORIA ESPECIAL – VALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DA 

EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO. A intimação do executado acerca 

da penhora deve ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e, 

somente em caso de não o haver constituído, é que o ato será pessoal, 

conforme inteligência dos §§ 1º e 2º do artigo 841 do CPC; Na hipótese de 

executado citado fictamente, é válida a intimação feita na pessoa o 

Curador Especial para os demais atos. A Emenda Constitucional n. 

80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério 

Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em 

seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal". (N.U 

1005192-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (grifo 

nosso). Assim, intime-se pessoalmente o executado da penhora parcial 

dos autos, nos termos do despacho de id. 28628118. Decorrido o prazo 

alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000402-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NENITO MARTINS BOVEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - SÃO PAULO (REQUERIDO)

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ROBERTO BOROWSKI OAB - SP123352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000402-90.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de propriedade e débito c/c 

indenizatória por dano moral proposta por Nenito Martins Boveda contra 

Estado de São Paulo e Detran/SP, litigantes qualificados na petição inicial. 

O demandante relata que foi realizado protesto em seu nome de dívida no 

valor de R$ 6.068,24, referente ao título nº 1237662454 concernente na 

falta de recolhimento de IPVA do veículo SCANIA/G 380 A4X2, cor branca, 

ano/modelo 2008, placa EOF-4069, chassi 9BSG4X2008362812808 e 

renavam 00266886302; no entanto, alega que não é proprietário do 

veículo. Pretende a declaração de inexistência da propriedade do veículo e 

do débito e condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por 

dano moral. O recebimento da petição inicial, concessão da gratuidade da 

justiça ao requerente e indeferimento de tutela de urgência deram-se no 

pronunciamento de id. 18439847. Os demandados ofereceram 

contestação ao id. 19630925 arguindo a preliminar de incompetência, 

justificando o não comparecimento em audiência de conciliação e 

contrapondo-se à pretensão autoral, argumentando, em suma, que não há 

prova dos fatos constitutivos do direito do autor, afirmando que os atos 

administrativos são presumidos verdadeiros e legais, cabendo ao 

requerente provar o contrário, sendo improcedente a pretensão. Realizada 

audiência de conciliação, constatou-se a ausência dos requeridos à 

solenidade (id. 20355537). O requerente impugnou a peça defensiva ao id. 

21031338, rebatendo a preliminar arguida e as teses de mérito 

apresentadas, ratificando os termos de sua pretensão. O saneamento e 

organização do processo deram-se no pronunciamento de id. 22107067, 

onde afastada a preliminar arguida, atribuído o ônus de comprovação da 

propriedade do veículo às requeridas e determinada a intimação das 

partes para que se manifestassem se ratificavam as provas produzidas 

ou desejavam produzir novas. O requerente manifestou o conformismo 

com as provas produzidas e pediu o julgamento antecipado do pedido (id. 

22170602). Os requeridos quedaram-se silentes, presumindo-se que 

estão satisfeitos com as provas produzidas. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. O juízo oportunizou aos litigantes 

requererem dilação probatória, contudo eles se mostraram satisfeitos com 

as provas que foram produzidas no feito. Neste viés, passo ao julgamento 

antecipado do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC. Observo 

que em nosso caso há certa dicotomia no que tange à produção das 

provas, considerando que de um lado os atos administrativos gozam de 

presunção de veracidade e legalidade, transferindo-se o ônus da prova 

àquele que o impugna, enquanto de um outro não se pode exigir da parte a 

comprovação de fato negativo como a não propriedade do veículo, 

consistindo na chamada “prova diabólica”, inexigível no ordenamento 

jurídico pátrio. Neste sentido, vejamos dois acórdãos proferidos por nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA -- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR 

DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS 

– ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – QUANTO AS 

MULTAS APLICADAS PELO DETRAN - DENEGO A ORDEM – SEGURANÇA 

DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. 1 – Sendo o DETRAN o 

responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de 

licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o 

polo passivo do mandamus. [...] (N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). 2 – Não é possível aferir 

irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às 

notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória 

para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento 

das multas para permitir o licenciamento do veículo. 3 – Os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade , 

decorrentes do princípio da estrita legalidade , inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem 

o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme 

preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato 

ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 5 - Sentença 

Retificada. (N.U 1024226-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no 

DJE 21/02/2020) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO – 
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PERICULUM IN MORA EVIDENTE – INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA DIABÓLICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA QUESTÃO PELO JUÍZO 

SINGULAR APÓS A CONTESTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos casos em que a parte autora nega a 

existência de relação jurídica subjacente à negativação, não é possível 

exigir da parte que traga prova inequívoca de que nunca houve a 

celebração de contrato que justificasse a inscrição restritiva, porque o 

ônus de provar que existia, sim, contrato inadimplido, é do réu, nos termos 

do art. 333, II, do CPC, porque constitui fato impeditivo do direito alegado 

pelo autor. 2. O ordenamento jurídico pátrio não exige da parte a produção 

de prova negativa , também conhecida como “ prova diabólica ”, porque 

materialmente impossível, de modo que o deferimento do pedido de 

antecipação da tutela nos casos de inscrição restritiva de crédito sem 

relação jurídica que a justifique exige apenas que a narrativa dos fatos 

pela parte autora seja verossímil e que nela não haja incongruências; a 

verossimilhança das alegações cede em favor do “periculum in mora”, e 

es te  decorre  do própr io  a to  i l í c i to .  (TJMT -  N.U 

0066509-42.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 

16/12/2014) (grifei). A resolução do impasse passa por compreender que 

a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos não é 

absoluta nem desobriga a Administração Pública de provar sua verdade, é 

o que podemos extrair do acórdão do egrégio TJMT abaixo colacionado e 

das lições da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – 

AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O faturamento do consumo de 

energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção 

relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo 

do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua 

regularidade, deve ser reconhecida a validade das fatura questionadas. 

(N.U 0044609-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019). Na 

realidade, não falta parcela de razão a esses autores; inverte-se, sem 

dúvida nenhuma, o ônus de agir, já que a parte interessada é que deverá 

provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato; inverte-se, 

também, o ônus da prova, porém não de modo absoluto: a parte que 

propôs a ação deverá, em princípio, provar que os fatos em que se 

fundamenta a sua pretensão são verdadeiros; porém isto não libera a 

Administração de provar a sua verdade, tanto assim que a própria lei 

prevê, em várias circunstâncias, a possibilidade de o juiz ou o promotor 

público requisitar da Administração documentos que comprovem as 

alegações necessárias à instrução do processo e à formação da 

convicção do juiz. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018). Além disso, como vimos de julgado alhures 

citado, o ordenamento jurídico pátrio não exige a comprovação de fatos 

negativos porque tal ônus é materialmente impossível, razão pela qual 

exigir tal prova, além de consistir em imposição de encargo não previsto 

em nosso ordenamento jurídico, acarretaria em privação ao acesso à 

justiça, direito constitucional, pois imporia à parte a comprovação 

impossível de um fato para que fosse tutelado o seu direito. Portanto, a 

não atribuição do ônus da comprovação de inexistência de propriedade ao 

autor deve prevalecer sobre a presunção de veracidade e legalidade do 

ato administrativo, estando correta a distribuição do ônus realizada no 

pronunciamento de saneamento e organização do processo, ao passo 

que determinou que ficasse a cargo das requeridas a comprovação da 

propriedade do veículo em nome do autor. Observo, porém, que as 

pessoas jurídicas de direito público demandadas escolheram não produzir 

provas da sua verdade, pois a contestação foi oferecida 

desacompanhada de qualquer documento, fazendo ouvindo moucos à 

previsão do artigo 434, caput, do CPC – “Incumbe à parte instruir a petição 

inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas 

alegações” -, além de optarem por permanecerem silentes depois que este 

juízo oportunizou que requeressem dilação probatória, indicando as 

provas que pretendiam produzir, presumindo-se, portanto, a satisfação 

com o que se tem nos autos. Saliento que a oportunidade de especificar 

outras provas para produzir foi concedida depois da atribuição do onus 

probandi, razão pela qual não haveria nem o que se falar em cerceamento 

de defesa, tendo este juízo assegurado o contraditório e ampla defesa 

aos requeridos e eles optado por permanecerem inertes como lhes é 

facultado. Por outro lado, entendo que o autor trouxe aos autos indícios 

suficientes da veracidade de suas alegações, produzindo provas na 

medida do que lhe é possível através do Boletim de Ocorrência nº 

2019.1369. Tenho, portanto, como procedente a pretensão autoral, 

inclusive com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização 

por dano moral, pois no caso é in re ipsa conforme entendimento 

jurisprudencial pátrio, vejamos: RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IPTU 

– INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – HOMONÍMIA – PROTESTO INDEVIDO – 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Da análise dos autos, verifico que restou 

evidenciado o ato ilícito praticado pelo Município de Matupá, na medida em 

que, não se atentando para a existência de homonímia, procedeu com a 

inscrição em dívida ativa de terceiro estranho à relação jurídico-tributária. 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral , decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante 

ao quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 entendo que o valor é 

irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), 

considerando o valor do protesto , no montante de R$ 269,96 e a 

existência de outros apontamentos. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJMT - N.U 0001072-07.2017.8.11.0111, TURMA RECURSAL, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (grifei). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO 

BANCO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA 

CULPOSA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVANTES DE 

ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. 

PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 

7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A instituição financeira que recebe título de crédito 

por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual 

protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo 

negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto. 2. No 

caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao 

levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da 

mercadoria ou do serviço prestado. 3. Acrescente-se que a revisão do 

julgado, no sentido de que o protesto era devido, demandaria a análise do 

acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, 

que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial." 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da 

desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de comprovação do 

dano moral, que decorre do próprio fato da inscrição indevida em órgão de 

restrição ao crédito, operando-se in re ipsa. 5. O entendimento deste 

Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas 

instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser 

revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso. Desse modo, uma vez que o valor 

estabelecido a título de reparação por danos morais não se apresenta 

ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta Corte, a sua 

revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.6. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 179.301/SP, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, 

DJe 18/12/2012) (grifei). Destarte, não remanescendo dúvidas sobre a 

configuração do dano moral e dever de indenizar, passamos ao valor da 

indenização. Primeiro saliento que quantum a ser fixado para reparação 

dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: 

compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do 

potencial econômico e características pessoais, a repercussão do fato no 

meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da 

equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não se pode deixar de lado a 

função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em 

impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os 

mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma 
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de enriquecimento sem causa. Portanto, considerando ainda as condições 

sociais e financeiras da autora (beneficiária da justiça gratuita), entendo 

ser suficiente para reparar o abalo sofrido o quantum de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão autoral 

para assim: Declarar que o requerente Nenito Martins Boveda não é 

proprietário do veículo SCANIA/G 380 A4X2, cor branca, ano/modelo 2008, 

placa EOF-4069, chassi 9BSG4X2008362812808 e renavam 

00266886302, devendo ser procedida as devidas baixas pelo DETRAN/SP, 

no prazo de 60 (sessenta) dias; Declarar a inexistência do débito de R$ 

6.068,24, referente ao não recolhimento de IPVA incidente sobre o veículo 

acima descrito, vencido em 20/07/2017, título nº 1237662454, protestado 

em 05/09/2017, em nome do requerente Nenito Martins Boveda, devendo 

ser procedida a baixa definitiva no protesto pelos requeridos, no prazo de 

60 (sessenta) dias ; e Condenar os requeridos, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de 

mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Observe-se que os 

valores da condenação deverão ser atualizados monetariamente desde o 

arbitramento (nesta data) e acrescidos de juros moratórios desde o 

evento danoso (05/09/2017 – data do protesto). Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública 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). Condeno os requeridos ao pagamento de 

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

da condenação (artigo 85, § 2º, do CPC). Sem custas. A sentença não 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição nos termos do artigo 496, § 3º, 

inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000673-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILE CARDOSO (REU)

KEILE CARDOSO - ME (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000673-65.2020.8.11.0010 Requerente: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI Requerida: KEILE CARDOSO ME e KEILE CARDOSO 

Vistos em correição, Trata-se de ação monitória proposta por Cooperativa 

de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado em desfavor de Keile 

Cardoso –ME e Keile Cardoso. A pretensão do autor visa o cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (art. 700 CPC). Defiro de plano a expedição do 

mandado monitório, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, 

caso a requerida o cumpra, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, 

no valor de 5% do valor atribuído à causa. Conste do mandado, ainda que, 

nesse prazo, a requerida poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo 

será constituído. Defiro os benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Jaciara/MT, 

28 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO INOCENCIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar-se acerca do 

laudo pericial. Certifico por fim que, faço expedir intimação ao requerido, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000976-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MACHADO SCALOPPE (REU)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO OAB - MT25246/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000976-16.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

VALDIRENE BORGES DOS SANTOS REU: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE, LUANA MACHADO SCALOPPE Vistos, etc. Intime-se o 

reconvinte para recolher as custas da reconvenção. Com o devido 

recolhimento, sem necessidade de nova conclusão, vistas à 

autora/reconvinda para apresentar resposta em 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. JACIARA, 23 de março de 2020. PEDRO FLORY DINIZ 

NOGUEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002411-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 15 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO 

DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO. É O QUE ME CUMPRE 

CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002589-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT11677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON FARIAS DA SILVA OAB - 021.082.651-71 (PROCURADOR)

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, FAÇO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. é O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001888-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA SILVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

ALEXSSANDRO JOSE SILVEIRA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001888-13.2019.8.11.0010 REQUERENTE: LUCIANA 

MARIA SILVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO 

DE JACIARA-MT Vistos em correição, Trata-se de ação cominatória de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Luciana Maria Silveira em desfavor do Município de Jaciara – MT e Estado 

de Mato Grosso, almejando, a antecipação dos efeitos da tutela para que o 

Estado de Mato Grosso providencie a internação compulsória de seu 

irmão, primeiro requerido, em estabelecimento especializado para 

tratamento contra dependência química, público ou privado, no último caso 

com as despesas custeadas pelo réu, no prazo máximo de 48 horas, sob 

pena de pagamento de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 

bloqueio nas contas públicas. Narra que o demandado é dependente 

químico, usuário de álcool e múltiplas drogas (CID F20), é portador do vírus 

HIV e se recusa a ser submetido a qualquer tipo de tratamento, situação 

que causa sofrimento desumano aos seus familiares. É o relato. 

Fundamento e decido. Verifica-se que a Resolução TJ-MT 09/2019 atribuiu 

à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de VÁRZEA 

GRANDE/MT competência para processar e julgar “os feitos relativos à 

saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, 

incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os 

feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à 

saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Feitas tais 

ponderações, considerando que o Estado de Mato Grosso encontra-se 

inserido no polo passivo da demanda e tendo em vista trata-se de 

prestação continuada, é de rigor o declínio da competência. Ante ao 

exposto, nos termos da Resolução TJ-MT n. 09/2019 e Portaria 

29/2019-CM, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT, determinando a remessa do feito, com as 

nossas homenagens. Cientifique-se as partes e remetam-se os autos ao 

Núcleo da Defensoria Pública criminal que atende os interesses do 

requerido. Cumpra-se. Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002168-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

A. L. R. D. A. (HERDEIRO)

L. R. D. A. (HERDEIRO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar as primeiras declarações.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 59100 Nr: 2850-29.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM. DE CONSORCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163, VERA REGINA MARTINS - OAB:34607, VOLNEI COPETTI - 

OAB:OAB/RS 58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2850-29.2014.811.0010 - Código 59100

Exequente: Adm. de Consórcios SICREDI Ltda

Executado: RILDO JOSE VIANA

Vistos em correição,

Trata-se de ação de execução de título, proposta pela Adm. de 

Consórcios SICREDI Ltda em desfavor de Rildo José Viana.

Infere-se dos autos que o executado foi devidamente citado para efetuar 

o pagamento do débito, contudo, permaneceu inerte (fl. 65).

Foi realizada, via Renajud, a penhora de veículos, contudo, o executado 

não foi encontrado para intimação.

Intimado, o exequente pugnou pela penhora sobre os direitos do veículo, 

uma vez que este é objeto de alienação fiduciária.

É o relato. Fundamento e decido.

Observa-se que o veículo mencionado pelo exequente é o mesmo indicado 

na inicial, o qual não foi localizado quando do cumprimento da liminar 

outrora deferida.

Tal fato, por certo, impossibilita a penhora sobre os direitos do referido 

veículo, uma vez que este não está em poder do executado.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender ser de direito 

ao regular prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60601 Nr: 3554-42.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É cediço que as astreintes são um dos principais meios de coerção para 

obrigar a parte a cumprir uma obrigação de fazer e garantir a eficácia da 

decisão judicial.

No caso dos autos, o requerido foi intimado duas vezes para cumprir a 

decisão judicial e manteve-se inerte, tendo a parte autora sido privada de 

um beneficio de natureza alimentar por mais de 3 (três) anos sem qualquer 

justificativa plausível para tanto.

Ademais, a multa imposta não se mostra excessiva e está dentro da 

razoabilidade, razão pela qual mantenho a multa anteriormente imposta, a 

qual perfaz atualmente a quantia de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos 

reais).

Portanto, estando escorreito o cálculo apresentado pela requerente, 

homologo-o e determino a expedição de ofício requisitório de requisição de 

pequeno Valor - RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda à senhora gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, conclusos para sentença.

Quanto ao pedido de implantação do benefício, o artigo 71 da lei 8.212/91 

assim dispõe:

Art. 71. O INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por 

acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a 

persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho 

alegada como causa para a sua concessão.

O Tribunal Regional Federal tem entendimento que o benefício 

previdenciário não pode ser cancelado administrativamente enquanto a 

ação estiver em trâmite, o que não é o caso dos presen

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 93483 Nr: 3051-16.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABARDO & TERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CÉSAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidinei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 Cód. 93483

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por GARBO E TERRAS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MARCIO CESAR PACHECO, 

ambas devidamente qualificadas.

Depreende-se dos autos que as partes celebraram acordo, bem como 

requereram a homologação deste e a suspensão do feito, nos termos do 

art. 313, II do CPC. (fls. 188/189)

Deste modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 

188/189), para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, SUSPENSO o presente cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 313, II, do CPC, até o mês de agosto de 2020, uma vez que 

o valor foi parcelado em 06 (seis) vezes, iniciando-se em 27/02/2020.

Findo esse prazo, intime-se o autor para manifestar sobre o cumprimento 

das obrigações impostas à requerida.

Caso o exequente informe o descumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90013 Nr: 1378-85.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045

 Certifico e dou fé que, o alvará eletrônico encontra-se processando, 

confome cópia anexa ref. 72. Certifico ainda que, faço expedir intimação 

ao exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 94112 Nr: 3335-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG, VCDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:13934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação julgo procedente a 

presente ação para conceder a guarda definitiva da menor Vivian Garcia à 

tia-avó Ilza Cristina da Silva Santos, a quem imponho as obrigações legais, 

confirmando-se a tutela anteriormente deferida, extinguindo-se o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Lavre-se o competente termo definitivo.Confirmo a tutela 

anteriormente conferida para torná-la definitiva.Condeno os réus em 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor dado à 

causa, contudo suspendo seus efeitos, pelo prazo de cinco anos, ante a 

condição financeira dos requeridos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-seApós, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe.Expeça-se o necessário. Jaciara-MT, 30 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66640 Nr: 1691-17.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE SOUZA, VALDECI ANTONIO DE 

SOUZA JUNIOR, ALAN JOSÉ DE SOUZA, ALESSANDRA APARECIDA DE 

SOUZA, ALEXSSANDRO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos e requererem 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93340 Nr: 2976-74.2017.811.0010

 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: Raimundo Faustino da Silva, Zulene Lino Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386 SP

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos e requererem 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66640 Nr: 1691-17.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE SOUZA, VALDECI ANTONIO DE 

SOUZA JUNIOR, ALAN JOSÉ DE SOUZA, ALESSANDRA APARECIDA DE 

SOUZA, ALEXSSANDRO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição do requerido de 

ref. 71 e requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002725-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FELIX DE ATAHIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1002725-68.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação para concessão de aposentadoria rural por idade proposta por JOSÉ 

CARLOS FELIX DE ATAHIDE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. O requerido foi 

citado e apresentou contestação (Id. 29787473), pugnando pelo 

depoimento pessoal do autor e, no mérito, a improcedência da ação. O 

autor, por sua vez, apresentou impugnação refutando os argumentos do 

requerido (id. 30603867). Os autos vieram conclusos. É o relato. 
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Fundamento e decido. Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade rural pelo autor, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Assim, considerando a 

necessidade de comprovar a qualidade de segurado especial do autor, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 

2020, às 16h30min. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003188-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1003188-10.2019.8.11.0010 Requerente: AYMORE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Requerido: MARCIO 

PEREIRA LIMA Vistos em correição, Considerando que este Magistrado 

possui ação intentada contra a requerente, declaro-me impedido de julgar 

o presente feito, nos termos do artigo 144, IX, do NCPC. Remeta-se o feito 

ao meu substituto legal, com urgência; Cumpra-se. Jaciara/MT, 30 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS COSMOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000679-72.2020.8.11.0010 Requerente: Elias Cosmo 

Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos em 

correição, Trata-se de ação de concessão de auxílio acidente, proposta 

por Elias Cosmo Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Presentes os requisitos legais, recebo a inicial e sua 

emenda. 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, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003248-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SILIVANIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1003248-80.2019.8.11.0010 Requerente: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA Requerido: 

VAGNER SILIVANIO PEREIRA Vistos em correição, Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta pela Administradora de Consórcio Nacionao 

Honda em desfavor de Vagner Silivanio Pereira. Infere-se dos autos que 

antes da citação do requerido a autora pugnou pela desistência da ação 

(id. 27797198). É o relatório. Passo a decidir. Pois bem, considerando que 

o requerido não foi sequer citado, desnecessária sua aquiescência 

quanto ao pedido de desistência. Portanto, em conformidade com a 

legislação vigente, torna-se determinante a extinção do processo, 

conforme inteligência do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil: Art. 

485 - O juiz não resolverá o mérito quando: VIII – homologar a desistência 

da ação. Não havendo óbice ao pedido formulado, a homologação do 

pedido de extinção é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

homologo a desistência do feito e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no artigo 90 do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003619-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANY PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003619-78.2018.8.11.0010 Requerente: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Requerido: GEOVANY PEREIRA DA 

COSTA Vistos em correição, Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em desfavor de 

Geovany Pereira da Costa, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

autor argumenta, em síntese, que pactuaram contrato de alienação 

fiduciária, todavia a parte requerida se tornou inadimplente, motivo pelo 

qual requereu a concessão liminar de busca e apreensão do bem e o 

depósito em seu poder, a fim de consolidar a propriedade e posse plena 

em suas mãos. A liminar de busca e apreensão foi deferida (id. 17419401) 

e efetivada (id. 17540342). Devidamente citado e intimado (id. 17540345), 

o requerido deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão 

aportada no id. 21470866. Instado a se manifestar, o requerente pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (id. 282175627). É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, é de se salientar que a parte requerida 

abriu mão da faculdade de produzir provas, eis que não contestou, ainda 

que tenha sido devidamente citada. Desta forma, decreto sua revelia com 

fulcro no artigo 344 do CPC e, nos termos do art. 355, inciso II, do mesmo 

diploma legal, passo a julgar antecipadamente a lide. A presente demanda 

é regulamentada pelo Decreto – Lei 911/69, que em seu artigo 3º 

determina: “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.” Com a nova 
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redação do artigo 3º, § 1º, do Decreto – Lei 911/69, verifica-se a 

consolidação da propriedade e a posse, após 05 (cinco) dias de 

executada a liminar que determinou a busca e apreensão. “Art. 3º” [...] “§ 

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.” Deste modo, diante da falta de manifestação do 

devedor ou de purgação da mora e a prova documental inequívoca, de 

rigor o julgamento procedente da pretensão autoral. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, julgo procedente o pedido inicial da ação 

de busca e apreensão movida por Banco Bradesco Financiamentos S/A 

em desfavor de Geovany Pereira da Costa, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na 

inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas e formalidades de praxe. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

30 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51514 Nr: 33-26.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 863.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor(a) do denunciado(a) para as alegações 

finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 3 de fevereiro de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81484 Nr: 2903-39.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JUSTINO SIMÕES, LEONARDO RIBEIRO 

DIAS, Paulo Rafael Alves de França, Augusto Roger Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, DEFENSORIA PÚBLICA 

DE JACIARA - OAB:, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO dos Advogados DR. FRANCISCO DE CARVALHO OAB/MT 

1792-A, DRª SILVANA PACHECO LEAL OAB/MT 3714 E DR. ARAMITAN 

FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB/MT 18850, via DJE, para 

no prazo legal apresentar as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 2824-31.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 146.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor(a) do denunciado(a) para as alegações 

finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 27 de março de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001620-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGLIA LORRAYNNE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001620-56.2019.8.11.0010 EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA 

- ME EXECUTADO: NAGLIA LORRAYNNE CAMPOS VISTO, etc. Defiro 

expedição de ofício ao INSS (Instituo Nacional do Seguro Social) na forma 

requerida no ID nº 30153227. Int. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000042-92.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: SANDRO ROSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. 

Expeça-se ofício ao Detran, para que preste informações acerca do 

paradeiro da motocileta HONDA CG 125 FAN ES, Cor Roxa, Placa 

NTZ-8316, Renavan 00279613636 e demais esclarecimentos pertinentes, 

devendo fazê-lo no prazo de 10 dias, conforme requerido no ID nº 

28015523. 2. No caso de já ter sido realizada a transferência da referida 

motocicleta para terceiro adquirente de boa fé, seja apresentado 

informações a respeito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001803-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 202 de 443



Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001803-61.2018.8.11.0010 EXECUTADO: BANCO TRIANGULO S/A 

EXEQUENTE: LUIS CARLOS DE LIMA Vistos, etc. Diante da manifestação 

juntada no ID nº 27679793, intime-se o causídico da parte executada, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o atual endereço atualizado de 

seu cliente, conforme dispõe o artigo 39, inciso II, do CPC. Retifique-se a 

autuação dos autos, para constar como exequente BANCO TRIANGULO 

S/A . Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000901-40.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:HORTENCIA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 30 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: 1000903-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000903-10.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ALDILENE MARIA 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000286-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000286-21.2018.8.11.0010. EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME EXEQUENTE: LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ Visto, etc. Defiro 

expedição de ofício ao INSS (Instituo Nacional do Seguro Social) na forma 

requerida no ID nº 30279385. Int. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA BENTO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000670-13.2020.8.11.0010. REQUERENTE: PATRICIA MARIA BENTO LINS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Revisão de Subsídios ajuizada por servidora pública municipal 

em face do Município de Jaciara-MT, tendo por objeto o pedido de 

incorporação do valor resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV 

aos vencimentos e proventos do referido agente, nos termos da Lei 

Federal n. 8.880/94, ante a alegação de que o requerido não realizou os 

pagamentos dass diferenças apuradas e a complementação desta em 

seus proventos, bem como alega que deixou de ser incorporado o período 

referente aos últimos 5 anos, requerendo que este ultimo seja considerado 

a contar da propositura da demanda. Assim, sendo possível a conciliação 

no presente caso, determino a CITAÇÃO da parte requerida para 

comparecer à audiência de conciliação, a ser realizada pelo conciliador do 

Juizado Especial Cível desta comarca, finda a qual, caso reste infrutífera, 

poderá o Requerido apresentar contestação no prazo de 30 dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000899-70.2020.8.11.0010. REQUERENTE: LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA 

RATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Intime-se o requerente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o CONTRATO DE LOCAÇÃO, do imóvel situado na 

Rua Guaraci, nº 500, Bairro São Sebastião, nesta cidade de Jaciara-MT. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000370-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 203 de 443



1000370-85.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Considerando que a parte executada devidamente citada para querendo, 

se manifestasse quanto a petição juntada no ID nº 19011720, manteve-se 

inerte. Considerando que a credora em sua petição retro, requereu que 

sejam desconsideradas e excluídas as certidões constantes no ID nº 

18205124, por ultrapassarem o limite de Requisição de Pequeno, 

requerendo, por conseguinte, o prosseguimento da presente execução 

apenas com a certidão dos autos 1025-70.2017.811.0034, juntada no 

mesmo ID acima referido. Ante o exposto, DEFIRO, o pedido da petição 

retro, para que o feito prossiga apenas em relação a certidão acima 

declinada e, após o retorno dos autos, com o aporte do cálculo de 

liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do 

CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º 

do Provimento supracitado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002246-75.2019.8.11.0010

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:

CELIO TEREZA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002246-75.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: CELIO TEREZA DE PAULA Vistos. 1. Determino a 

expedição de MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO do 

veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, Cor PRATA, Placa NEZ 3707, 

Renavam 00225836343, podendo ser localizado no endereço indicado 

pelo Exequente (ID. 30352048). 2. Consigno que a remoção do bem 

penhorado é medida realizada no melhor interesse do credor, nesse 

sentido: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE – Veículo penhorado – Pedido do credor de remoção do bem 

para sua guarda até alienação judicial – Possibilidade – Inteligência do § 2º 

do art. 840 do CPC/2015 – Decisão– Observância de que o depósito sob a 

responsabilidade do executado não é regra, mas sim exceção - Decisão 

reformada - Recurso provido.TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

21781279620188260000; 17ª Câmara de Direito Privado; Relator: Paulo 

Pastore Filho; Data de publicação: 14/12/2018 3. Fica nomeado o 

Exequente como depositário do veículo, devendo o mesmo ser entregue 

em suas mãos. 4. Lavrado o auto, certifique-se o interesse do Executado 

na realização de audiência de conciliação, oportunidade na qual poderá, 

caso queira, oferecer embargos. 5. Sem prejuízo das medidas acima, deve 

o Sr. Oficial de Justiça proceder à avaliação do referido bem, e, com a 

juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes para sobre ela se 

manifestarem no prazo de 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002253-67.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos. Nos termos 

do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento diário de sociedade 

empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível se 

preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada 

a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou, serem 

os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual 

incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) 

fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da 

empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a 

função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre 

o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de 

modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das 

obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, até o 

momento somente foi efetivada uma tentativa de restrição judicial de 

veículos automotores via Renajud e requisição de informação sobre a 

renda via sistema infojud. Diante desse quadro, penso que ainda não 

estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida 

excepcional, tendo em vista que a parte a exequente não demonstrou, por 

meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens 

capazes de garantir a execução, tais como dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira; títulos da dívida pública da 

União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos 

e valores mobiliários com cotação em mercado; veículos de via terrestre; 

bens imóveis; bens móveis em geral; semoventes; navios e aeronaves e 

ações e quotas de sociedades simples e empresárias, entre outros. 

Segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a regra geral é a 

penhorabilidade dos bens da pessoa jurídica, impondo-se, todavia, a 

aplicação excepcional do art. 833, V, do CPC, nos casos em que os bens 

revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa 

ou de empresa de pequeno porte. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido. 

Intime-se a parte exequente a se manifestar, em termos de 

prosseguimento, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias. Saliente-se que, já foi realizadas diligências via sistemas 

Renajud e Infojud, sendo assim, não serão admitidos pedidos de reiteração 

dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da 

situação econômica do executado. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001658-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFTE DOMINGOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001658-68.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: JEFTE DOMINGOS RODRIGUES Vistos. 1. Determino a 

expedição de MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO da 

motocicleta HONDA/CG 125 FAN, Cor Preta, Placa NJH 5398, Renavan 

00980499186, Chassi 9C2JC30708R206785, podendo ser localizado no 

endereço indicado pelo Exequente (ID nº 27959182). 2. Consigno que a 

remoção do bem penhorado é medida realizada no melhor interesse do 

credor, nesse sentido: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE – Veículo penhorado – Pedido do credor de 

remoção do bem para sua guarda até alienação judicial – Possibilidade – 

Inteligência do § 2º do art. 840 do CPC/2015 – Decisão– Observância de 

que o depósito sob a responsabilidade do executado não é regra, mas sim 

exceção - Decisão reformada - Recurso provido.TJ-SP - Agravo de 

Instrumento AI 21781279620188260000; 17ª Câmara de Direito Privado; 

Relator: Paulo Pastore Filho; Data de publicação: 14/12/2018 3. Fica 

nomeado o Exequente como depositário do veículo, devendo o mesmo ser 

entregue em suas mãos. 4. Lavrado o auto, certifique-se o interesse do 

Executado na realização de audiência de conciliação, oportunidade na 

qual poderá, caso queira, oferecer embargos. 5. Sem prejuízo das 

medidas acima, deve o Sr. Oficial de Justiça proceder à avaliação do 

referido bem, e, com a juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes 

para sobre ela se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DUPLANIL OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (EXECUTADO)

M. V. L. SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002000-16.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DUPLANIL OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA, M. V. L. SILVEIRA - 

ME Vistos. O ônus de localização do executado, via de regra, é da parte 

credora, não sendo recomendável transferir ao judiciário pelas diligencias 

que competem ao exequente. Compulsando os autos verifico que o último 

endereço fornecido pela parte exequente foi incompleto, impossibilitando o 

cumprimento do respectivo mandado, conforme se infere do ID nº 

28913050. Pelo exposto, INDEFIRO, pora ora, o pedido. Intime-se a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito. Após, voltem conclusos. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000066-23.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS 

Vistos. Considerando que o conflito comporta possível conciliação, diante 

da contraproposta apresentada pela executada no ID nº 29305394, 

manifestem-se as partes quanto a realização de audiência para tentativa 

de conciliação, caso positivo, determino, desde já, sejam as partes 

intimadas para comparecimento em ato específico com essa finalidade, 

conforme pauta do conciliador. Não havendo interesse das partes na 

realização da audiência ou restando infrutífera a audiência, requeira a 

parte exequente o que entender cabível no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000974-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

110 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000974-46.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSIMAR RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1 – 

INTIME-SE o ente público executado, por meio de seu representante judicial 

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

(trinta) dias e nos próprios autos, EMBARGAR a execução, limitando-se às 

matérias passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em 

caso de alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o 

valor que entende devido, sob pena de não conhecimento. 2 – Na forma 

do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo esta sido 

julgada improcedente, remeta-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, 

conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido 

Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos 

autos e sem necessidade de novo despacho, com o aporte do cálculo de 

liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do 

CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º 

do Provimento supracitado. 3 – AUTORIZO, desde já, havendo 

requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação parcial, a 

parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto de 

cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 

4 – Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 5 - 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001927-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUSICLEI TEIXEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001927-10.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: LUSICLEI TEIXEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO CETELEM 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002546-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1002546-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto. Homologo o valor apresentando na petição juntada no ID 

nº 30250948, por conseguinte, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, 

§ 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 

4º, § 1º do Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NIEDJA MARIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000518-62.2020.8.11.0010. REQUERENTE: NIEDJA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dos autos verifico que a parte Reclamante acostou 

comprovante de endereço em nome de terceiro, sequer comprou o vínculo 

com a pessoa descrita no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO, ou 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos 

do CPC. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a parte reclamante 

JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente comprovante de 

residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até 

o endereço mencionado nos autos para que seja certificado quanto a 

veracidade do endereço indicado. Não apresentada justificativa ou 

quedando-se silente, tornem os autos conclusos para extinção. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA REGONHA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000539-38.2020.8.11.0010. REQUERENTE: TERESA REGONHA BRAGA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Dos autos verifico que a parte 

Reclamante acostou comprovante de endereço em nome de terceiro, não 

comprovando sequer o vínculo com a pessoa descrita no comprovante. 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial nesta espécie de demanda, para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à prestação 

jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO, ou 

comprove o vínculo com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a parte 

reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos para 

extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-75.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000543-75.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ALESSANDRA MARIANO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dos autos verifico que a parte 

Reclamante acostou comprovante de endereço em nome de terceiro, não 

comprovando sequer o vínculo com a pessoa descrita no comprovante. 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial nesta espécie de demanda, para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à prestação 

jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO, ou 

comprove o vínculo com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a parte 

reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos para 

extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000546-30.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARCO CAETANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dos autos verifico que a parte 
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Reclamante acostou comprovante de endereço em nome de terceiro, não 

comprovando sequer o vínculo com a pessoa descrita no comprovante. 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial nesta espécie de demanda, para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à prestação 

jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO EM NOME PRÓPRIO, ou 

comprove o vínculo com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a parte 

reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos para 

extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS FARINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000277-59.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS 

FARINE Vistos. Considerando que o conflito comporta possível 

conciliação, e ante o requerimento do exequente juntado no ID nº 

30165022, determino, que seja a parte executada intimada, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no comparecimento em 

audiência, para tentativa de conciliação, caso positivo, determino, desde 

já, sejam as partes intimadas para comparecimento em ato específico com 

essa finalidade, conforme pauta do conciliador. Não havendo interesse da 

parte executada na realização da audiência ou restando infrutífera a 

audiência, requeira a parte exequente o que entender cabível no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001661-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ARILDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN AMARO DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001661-23.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: TEREZINHA ARILDA DOS 

SANTOS EXECUTADO: JHONATAN AMARO DE AQUINO VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003354-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003354-76.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Considerando que o ente público executado devidamente 

citado para querendo, opor embargos, manteve-se inerte, nos termos do 

artigo 535, §3º, inciso I, do CPC, homologo o cálculo apresentado pela 

parte exequente e consequentemente determino a imediata expedição de 

ofício requisitório de pequeno valor, nos moldes do artigo 535, § 3º, II do 

CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º 

do Provimento 11/2017-CM. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000248-38.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SILVA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Inicialmente destaco que 

a exigência do comprovante em nome próprio é feita para que o Juiz 

possa avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não 

sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado. Consoante se verifica pelos 

documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a parte 

autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, tendo em vista 

que o mesmo se deu o trabalho de reconhecer firma de uma declaração 

feita por ele mesmo, ou seja, não apresentou documento capaz de 

modificar o que fora determinado. Até porque, se assim fosse, não teria 

sido determinado que este providenciasse por meio de prova hábil, o que 

fora alegado. Já que argumentou que o contrato de locação fora realizado 
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de forma verbal, caberia ao mesmo, providenciar uma declaração 

assinada pelo locador de que reside no imóvel. Dessa forma, intime-se a 

parte Reclamante para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

DECLARAÇÃO assinada pelo locador, com firma reconhecida, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000789-71.2020.8.11.0010

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:

ZELIA CRISTINA SOARES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000789-71.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ZELIA CRISTINA SOARES GOMES VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se a devedora, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000702-18.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JEFERSON FERREIRA ROSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consoante se verifica 

pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a 

parte autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez 

que apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro 

(JEFFERSON KLEBER RAMOS DE ALMEIDA). Considera-se como 

comprovante de residência, em nome da própria parte, desde que 

atualizado, conta de luz, conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, 

conta de internet fixa, fatura do cartão de crédito, comprovante de 

financiamento e contrato de locação. Caso, não tenha possibilidade de 

juntar comprovante em nome próprio, será aceito também, os seguintes 

documentos em nome de terceiro, desde que acompanhado das seguintes 

declarações e documentos: – Comprovante da residência dos pais 

(genitores) acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no 

endereço indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde 

que anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, 

desde que anexada a declaração de que vive em união estável com a 

parte autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado. Dessa forma, intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO, ou comprove o 

vínculo com a pessoa do endereço por meio de documento hábil, conforme 

acima indicado, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte reclamante alegar não 

possuir comprovante de residência em seu nome ou sequer provar o 

vinculo com a pessoa indicada no comprovante, determino desde já que o 

Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para 

que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante 

a residência do reclamante, afim de se precaver quanto a ocorrência de 

fraude processual. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000887-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000887-61.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VANDERLEIA FRANCO VISTO, ETC. Defiro 

expedição de ofício ao INSS (Instituo Nacional do Seguro Social) na forma 

requerida no ID nº 30485058. Int. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001622-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAITIANE MACHADO FERNADES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001622-26.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: NAITIANE MACHADO FERNADES VISTO, ETC. 

Defiro expedição de ofício ao INSS (Instituo Nacional do Seguro Social) na 

forma requerida no ID nº 30479710. Em caso positivo, seja intimada a 

empregadora da parte Executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência desta. 

Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, manifestar-se sobre o 

pedido no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando despesas mensais suas 

que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado sobre 

seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e decorrido o 

prazo assinalado, com ou sem resposta, voltem conclusos para decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-41.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000430-41.2019.8.11.0048. REQUERENTE: MARIANA ROSA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte autora interpôs Recurso Inominado com 

pedido de gratuidade de justiça (ID’s nº 29765257 e 29773345). Quanto à 

gratuidade da justiça, esta deve ser concedida para aqueles que 

realmente necessitam da benesse. Devendo esta situação restar 

demonstrada nos autos. No caso dos autos, não há mínima prova do 

preenchimento dos indispensáveis pressupostos à concessão da 

gratuidade, visto que não apresentado documento capaz de demonstrar a 

condição econômica da parte que requereu o benefício. Assim, determino 

que a parte peticionante comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, qual a 

renda mensal familiar, com o objetivo de ser aferido o pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita. Consigno que deverá ser 

juntado aos autos as respectivas declarações do IR do últimos 02 anos, 

salvo se isenta, sendo que inexistindo declaração, deverá apresentar 

seus três últimos comprovantes de rendimento, carteira de trabalho, 

extratos bancários, etc., sob pena de indeferimento do benefício. 

Manifeste-se também quanto a petição juntada no ID nº 30020146. 

Decorrido o prazo, imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000275-89.2018.8.11.0010 EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: KATIA REGINA DE OLIVEIRA Vistos. Nos 

termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade 

empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível se 

preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada 

a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou, serem 

os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual 

incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) 

fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da 

empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a 

função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre 

o faturamento pode representar risco ao capital de giro da empresa, de 

modo a comprometer as suas atividades, e ao cumprimento das 

obrigações trabalhistas e tributárias da sociedade. No caso em tela, até o 

momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora "on line" via 

Bacenjud, e a pesquisa de veículos automotores via Renajud. Diante 

desse quadro, penso que ainda não estão preenchidos os pressupostos 

necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte 

a exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu 

cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais 

como dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 

Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com 

cotação em mercado; veículos de via terrestre; bens imóveis; bens móveis 

em geral; semoventes; navios e aeronaves e ações e quotas de 

sociedades simples e empresárias, entre outros. Segundo entendimento 

do e. Superior Tribunal de Justiça, a regra geral é a penhorabilidade dos 

bens da pessoa jurídica, impondo-se, todavia, a aplicação excepcional do 

art. 833, V, do CPC, nos casos em que os bens revelem-se indispensáveis 

à continuidade das atividades de microempresa ou de empresa de 

pequeno porte. Nesse sentido, o seguinte precedente: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS.489 E 

1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE 

FATURAMENTO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. REEXAME DO 

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.2. 

Consoante a jurisprudência do STJ, "a penhora de faturamento da 

empresa só pode ocorrer em casos excepcionais, que devem ser 

avaliados pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas 

no curso da Execução, obedecendo o que preceitua o art.866 do CPC e 

desde que não existam outros bens penhoráveis e a constrição não afete 

o funcionamento da empresa" (REsp 1.696.970/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017).3. Hipótese em que a Corte a 

quo, com base nos elementos de convicção, concluiu que não foram 

preenchidos os requisitos para a decretação da medida. Asseverou: "(...) 

Não há elementos concretos que demonstrem a tentativa de localização de 

bens da empresa em seu próprio endereço nem tampouco que foi 

diligenciado junto aos cartórios de registros de imóveis na investida de 

localizar eventuais bens registrados em nome da devedora. Além do mais, 

ao que se verifica dos autos, a própria recorrente oferta diversos bens de 

sua titularidade como garantia à execução fiscal ajuizada em seu 

desfavor" (fl. 365, e-STJ).4. Rever o entendimento consignado pelo 

acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, 

inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ 5. Recurso Especial conhecido 

somente com relação à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC 

e, nessa extensão, não provido.(REsp 1827222/AL, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019. 

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido. Intime-se a parte exequente a se 

manifestar, em termos de prosseguimento, indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Saliente-se que, já foi realizada 

diligência via sistemas disponíveis a este juízo, sendo assim, não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente 

demonstre a modificação da situação econômica da executada. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001909-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES OAB - MT24466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARLI MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001909-86.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: MARLI MARIA DA COSTA, ELIANE MARTINS DA COSTA 

DOS SANTOS Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se, que a parte 

exequente juntou aos autos a minuta do Termo de Acordo de forma 

ilegível, tornando-a indecifrável e dificultando a análise do acordo 

pactuado na Sessão de Conciliação e Mediação. Desse modo, converto 

em diligência e DETERMINO a intimação da parte exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, acoste aos autos cópia do acordo devidamente 

legível, sob pena de extinção. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-34.2020.8.11.0010

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))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DE OLIVEIRA FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000785-34.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: BRUNA DE OLIVEIRA FERRAZ VISTOS, ETC. 1 – Defiro 

o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

10000 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010847-58.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS Vistos. Indefiro a 

suspensão nos termos requeridos, uma vez que contrário aos Princípios 

que regem os Juizados Especiais Cíveis. Intime-se a parte exequente a se 

manifestar, em termos de prosseguimento, indicando as providências que 

entender pertinentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos. Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-10.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIZANE HERMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FILEZINHO LANCHES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010587-10.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: ENI LIZANE HERMANN - ME 

EXECUTADO: JESSICA KELY ARANDO ALVES Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de pedido de aplicação da teoria da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, conforme se depreende da petição juntada no ID 

n.º 21105817, em que a exequente pleiteia a penhora de bens móveis, do 

estabelecimento comercial denominado “Filezinho Lanches Eireli”, que 

alegou pertencer a executada. Infere-se da petição juntada no ID nº 

25437557, que o cônjuge da executada Sr. Rodrigo Santos Oliveira, 

apresentou manifestação acerca do incidente de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica, juntando aos autos contrato social da 

empresa, Certidão de Casamento com registro em 31/05/2016 e CTPS da 

executada demonstrando que esta é funcionária do referido 

estabelecimento comercial, na função de chapeira. Denota-se dos autos, 

que a executada não é sócia de fato do empreendimento de seu cônjuge, 

não podendo se aplicar ao presente caso a teoria da desconsideração 

inversa da personalidade jurídica, tal como, ante a ausência de 

demonstração do abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, 

bem como não se comprovou que a dívida contraída reverteu em favor da 

entidade familiar. Acerca disso, temos que a desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, permite que a pessoa jurídica responda por 

obrigações pessoais de um ou mais de seus integrantes quando o sócio, 

em detrimento de seus credores, desvia bens pessoais para o patrimônio 

da pessoa jurídica com a finalidade clara de frustrar eventual execução. 

Todavia, a incidência do mencionado instituto não é uma regra e depende 

de alguns requisitos, elencados no artigo 50, do Código Civil. Nota-se, 

assim, que os requisitos estabelecidos no artigo mencionado, são a) o 

abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade e b) abuso da 

personalidade jurídica pela confusão patrimonial entre os bens da empresa 

e dos sócios. Além de que são impenhoráveis os instrumentos ou outros 

bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 

executado, conforme disciplinado no artigo 833, inciso V, do CPC, vez que 

foi pleiteado pela exequente. No presente caso, todavia, não há que se 

falar em desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa 

do marido da executada. Para que a execução pudesse recair sobre os 

bens do cônjuge, caracterizando assim a responsabilidade solidária, era 

absolutamente necessário que se comprovasse que dívida ora executada 

reverteu ao bem do casal, o que não restou demonstrado pelos 

documentos trazidos nos autos. De mais a mais, em que pese a parte 

exequente demonstrar que a executada ostenta perante a sociedade a 

posição de sócia e de administradora da empresa denominada “Filezinho 

Lanches”, restou claro que a empresa está registrado apenas em nome de 

seu marido Rodrigo Santos Oliveira. Assim, tendo em conta que existem 

nos autos provas de que o marido da executada, é o único sócio do 

estabelecimento comercial (ID nº 25437558), sem que tenha qualquer 

relação com a dívida contraída pela executada Jessica Kely Arando Alves, 

resta claro que a parte exequente deve buscar outros meios de ver 

satisfeito seu direito de credora. Nesse sentido, INDEFIRO eis que 

incabível no caso dos autos, a aplicação da teoria da desconsideração 

inversa da personalidade jurídica. Intime-se a exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) se manifeste sobre prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERCIANE DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000688-34.2020.8.11.0010. REQUERENTE: TERCIANE DOS SANTOS 

LEITE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, etc. Trata-se de 

Ação ordinária de revisão de subsídios, ajuizada por servidora pública 

municipal em face do Município de Jaciara-MT, tendo por objeto o pedido 

de incorporação do valor resultante da conversão de Cruzeiro Real para 

URV aos vencimentos e proventos da referida agente, nos termos da Lei 

Federal n. 8880/94, ante a alegação de que o reajuste teria sido 

negligenciado pelo Ente Público. Requer ainda, pelo mesmo motivo, o 

pagamento do valor que deixou de ser incorporado no período referente 
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aos últimos 5 anos, a contar da propositura da demanda. Assim, sendo 

possível a conciliação no presente caso, determino a CITAÇÃO da parte 

requerida para comparecer à audiência de conciliação, a ser realizada 

pelo conciliador do Juizado Especial Cível desta comarca, finda a qual, 

caso reste infrutífera, poderá o Requerido apresentar contestação no 

prazo de 30 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010288-67.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHILDES TORSANI SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J J RODEIO SHOW LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO DOMINHAKI DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010288-67.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: MATHILDES TORSANI SOARES 

EXECUTADO: J J RODEIO SHOW LTDA - ME, RODRIGO DOMINHAKI DIAS 

Vistos. DEFIRO o contido na manifestação juntada no ID nº 29628923, 

devendo o promovido RODRIGO DOMINHAKI DIAS, ser citado, no endereço 

indicado na petição retro, qual seja: Avenida Mato Grosso, 116, Bairro 

Centro, Nova Canaã do Norte/MT, CEP 78.515-000, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001658-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Defiro o pedido retro e DETERMINO que a 

parte promovida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias a exclusão dos 

dados da parte exequente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de fixação de multa. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000544-60.2020.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos documentos 

juntados aos autos, não há comprovação de que a parte autora reside, de 

fato, no endereço informado na inicial, uma vez que apenas juntou aos 

autos comprovante em nome de terceiro. Considera-se como comprovante 

de residência, em nome próprio, desde que atualizado, conta de luz, conta 

de telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura 

do cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato de 

locação. Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome 

próprio, será aceito também, os seguintes documentos em nome de 

terceiro, desde que acompanhados das seguintes declarações e 

documentos: – Comprovante da residência dos pais (genitores) 

acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no endereço 

indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que 

anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde 

que anexada a declaração de que vive em união estável com a parte 

autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante 

de residência em seu nome, tampouco juntar declaração, conforme acima 

indicado, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o 

endereço mencionado nos autos para que seja certificado quanto a 

veracidade do endereço indicado, no tocante a residência da reclamante, 

afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002359-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002359-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALDEMIRA TELES DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - 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. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-52.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK FERNANDO NITSCHE (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:

RENAN DA SILVA BRAGA GILS (EXECUTADO)

RENAN DA SILVA BRAGA GILS 12919274767 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000023-52.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: PATRICK FERNANDO NITSCHE 

EXECUTADO: RENAN DA SILVA BRAGA GILS 12919274767, RENAN DA 

SILVA BRAGA GILS Vistos. Expeça-se ofício a Junta Comercial do Estado 

do Rio de Janeiro – JUCERJA, sediada na Avenida Rio Branco, n.º 10, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.090-000, para que forneça as cópias de 

registros empresariais da empresa executada RENAN DA SILVA BRAGA 

GILS 12919274767 - CNPJ: 27.454.411/0001-03 dos últimos dois anos, 

conforme requerido pelo exequente no ID nº 30003302. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010344-37.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADNOEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO P. DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010344-37.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: ADNOEL APARECIDO PEREIRA 

DE SOUZA EXECUTADO: JOSE SEVERINO P. DA SILVA Vistos, etc. Ante o 

requerimento da parte autora (ID nº 30067883), DEFIRO o pedido de 

redesignação de audiência para nova tentativa de acordo. Assim, 

determino que a Secretaria do Juizado Especial agende nova data de 

acordo com a pauta do Sr. Conciliador. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000074-29.2020.8.11.0010. REQUERENTE: VAGNER PEREIRA BERALDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de ação AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS por 

VAGNER PEREIRA BERALDO, em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Consta da inicial que o autor reside na Comarca de Tangará da Serra/MT, 

conforme restou apurado, por meio do comprovante de residência anexo a 

inicial. O autor em manifestação juntada no ID nº 28171792, pugnou pela 

remessa dos autos para Comarca de Tangara da Serra/MT. É o breve 

relato. Decido. Conforme estabelece o artigo 51, inciso III, da Lei nº 

9.099/95, a consequência processual da incompetência é a extinção do 

processo, quando reconhecida a incompetência territorial. Sendo portanto, 

a remessa dos autos para outra comarca, incompatível com os princípios 

norteadores da lei que rege os Juizados Especiais, o indeferimento é a 

medida que se impõe. A ação de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS deve ser proposta no foro do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, conforme dispõe o art. 4º, 

inciso III, da Lei n.º 9.099/95. Por essa razão, o art. 51, III, da Lei dos 

Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 

Assim, tenho que o presente processo desafia a extinção, sem julgamento 

de mérito, ante a incompetência territorial deste juizado especial para o 

processamento da causa, nos termos da fundamentação supra. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial no 

presente feito e, em consequência julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002847-81.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos e examinados. 

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

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, nos termos do art. 355, I, do CPC razão pela qual, 

com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questões 

preliminares, passo à análise do mérito Fundamento e decido. Os pedidos 

do requerente são improcedentes. Trata-se de reclamação cível proposta 

por Ednei Ferreira dos Santos em face de Azul Linhas Áereas S. A., 

requerendo em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de 

danos materiais e morais em razão de atraso em voos adquiridos 

previamente pelo reclamante. Em relação à inversão do ônus da prova, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. No caso em tela, entendo que a parte reclamada comprovou 

nos autos fato extintivo do direito do autor. Pois bem, alega o reclamado 

que de fato alterou os voos adquiridos pelo reclamante. Contudo, 

conforme comprovado nos autos, a comunicação acerca da alteração 

ocorreu dentro do prazo previso no artigo 12, da resolução 400 da ANAC, 

in verbis: “Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo 

transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 

contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas” Ademais, conforme trazido à lume 

pelo reclamado, o autor recebeu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) 

por trecho alterado, fato este não refutado pelo reclamante em sede de 

impugnação. Assim, ao aceitar o montante acima, o autor concordou com 

a modificação promovida pela requerida, sendo, portanto, a alteração 

efetuada mero aborrecimento, consoante remansoso entendimento 

jurisprudencial. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 
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TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO DE 

RETORNO- CONSUMIDOR COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA- AUSÊNCIA 

DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Inexiste dano moral se houve a prévia comunicação pela 

Apelada sobre a alteração no voo da Autora, caracterizando mero 

aborrecimento. (N.U 0024882-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Vice-Presidência, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019). 

Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALTERAÇÃO 

DE VOO – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – MERO 

ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste dano moral 

se houve a prévia comunicação pela Apelada sobre a alteração no voo da 

A u t o r a ,  c a r a c t e r i z a n d o  m e r o  a b o r r e c i m e n t o .  ( N . U 

0006782-12.2015.8.11.0003, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, 

Publicado no DJE 24/03/2017). Grifo nosso. Portanto, ainda que os fatos 

declarados possam ter causado certo aborrecimento à parte autora, não é 

suficiente a configurar o dano moral passível de indenização, ante a 

ausência de ato ilícito, razão pela qual o pedido do promovente não 

merece ser acolhido. Conclusão: Assim, com fundamento no artigo 487, I 

do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos 

da fundamentação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Jaciara, 30 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MENDES SEMENSATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000112-51.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

LUCY MENDES SEMENSATO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por Lucy Mendes Semensato em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, todos igualmente qualificados. Decisão (id. 

17819241), indeferiu o pedido de tutela antecipada. Contestação 

apresentada (id. 20302187). Impugnação apresentada (id. 24929525). É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Vê-se que se encontra pendente de 

análise a preliminar a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, arguida pela parte ré no ID 

nº 20302187, o que deixo para apreciar no momento da sentença. Fixo 

como ponto controvertido a qualidade de segurada da requerente. 

DECLARO, pois, saneado o feito. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de maio de 2020 às 14h00min, apresentando o rol 

de testemunhas nos termos do artigo 450 do CPC, com observância ao 

artigo 455, do CPC. RECOMENDO que, com exceção da intimação para 

audiências, todos os demais atos envolvendo a cientificação do requerido 

deverão ser realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em 

sentido contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de 

Justiça e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da 

decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido 

de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA). Após 

de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-19.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FRANCESCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KETLYN CAROLINE SCHMID OAB - MT0021200A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000291-19.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO FRANCESCHINI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de Ação de Aposentadoria Por 

tempo de Contribuição por Luiz Antônio Franceschini em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, todos igualmente qualificados. Decisão 

(id. 13229414), indeferiu o pedido de tutela antecipada. Contestação 

apresentada (id. 14416391). Impugnação apresentada (id. 20328425). É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Vê-se que se encontra pendente de 

análise a preliminar a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, arguida pela parte ré no ID 

nº 14416391, o que deixo para apreciar no momento da sentença. Fixo 

como ponto controvertido a qualidade de segurada da requerente. 

DECLARO, pois, saneado o feito. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de maio de 2020 às 13h30min, apresentando o rol 

de testemunhas nos termos do artigo 450 do CPC, com observância ao 

artigo 455, do CPC. RECOMENDO que, com exceção da intimação para 

audiências, todos os demais atos envolvendo a cientificação do requerido 

deverão ser realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em 

sentido contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de 

Justiça e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da 

decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido 

de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA). Após 

de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007874-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BORGES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOREIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1007874-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO BORGES DE ARAUJO REU: JOAO MOREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de Ação Reivindicatória com pedido de tutela antecipada 

proposta por Luciano Borges de Araujo em desfavor de JOAO MOREIRA 

DA SILVA, tendo por objeto os lotes 22 e 23, do Projeto Matrinxã II, na 

comarca Juara. Recebo a emenda a inicial, pois preenchidos os requisitos 

legais. No tocante o pedido liminar, considerando que inobstante a juntada 

de documentos aos autos, por se tratar de matéria cuja cautela do 

magistrado deve ser redobrada, penso que há necessidade de 

justificação prévia para o convencimento do julgador, desse modo 

DESIGNO audiência de justificação prévia, para o dia 06/05/2020, às 

13h30min, nos termos do artigo 300, §§ 2º e 3º, do NCPC. Considera-se a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado, sem necessidade de 

intimação pessoal. O não comparecimento da parte autora na solenidade 

designada importará em prosseguimento do feito, sem apreciação do 

pedido de urgência. Intime-se a parte requerida, bem como seu advogado, 

para comparecerem à audiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-52.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000336-52.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1) RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. 2) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 

cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. 3) Acerca do 

pedido de concessão da tutela antecipada, a fim de que a Autarquia 

demandada providencie o benefício de aposentadoria rural por idade em 

favor da parte autora, DECIDO. Em que pese os argumentos explanados, 

tenho que não assiste razão o pedido liminar requerido. Explico. Compete 

ao Magistrado verificar dois pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. É o que está estabelecido no caput do 

art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não vislumbro, 

ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para 

concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Ademais, no 

plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá 

condições de decidir a respeito da pretensão da parte autora. A prova 

material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a probabilidade 

que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano. Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição não 

exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, sob um juízo de cognição sumária, 

conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA 

pretendida liminarmente. 4) OFICIE-SE à APS de Sinop/MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5) 

CITE-SE a Autarquia demandada para, contestar o pedido conforme artigo 

183 do NCPC. 6) Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 7) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05/05/2020 às 14h30min, 

apresentando o rol de testemunhas nos termos do artigo 450 do CPC, com 

observância ao artigo 455, do CPC. 8) Com efeito, a designação precoce 

da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. 9) RECOMENDO que, com 

exceção da intimação para audiências, todos os demais atos envolvendo 

a cientificação do requerido deverão ser realizados por meio da remessa 

dos autos, salvo decisão em sentido contrário, nos termos do convênio 

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

de Mato Grosso, bem como da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da 

Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular 

n.º 43/2012- CGJ/DJA). 10) Após de tudo cumprido e certificado, 

venham-me os autos CONCLUSOS para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o 

necessário com máxima urgência, eis que se trata de pessoa idosa com 

prioridade na tramitação. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001161-30.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE BESERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1001161-30.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

LUSINETE BESERRA DOS SANTOS REU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos etc. Em que pese em Decisão de id n. 21799060, ter 

sido indeferido o pedido de tutela de urgência/provisória, em detida análise 

dos autos, no que tange aos documentos juntados, bem como o tempo de 

tramitação do feito e ainda que está Comarca não possui médico perito 

para realização de perícia até o momento, e levando em conta que a parte 

não pode ser prejudicada, vejo que neste momento o pedido de 

concessão da tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de que a Autarquia 

demandada providencie o benefício de auxílio em favor da parte autora 

deve ser concedido, assim, DECIDO. O artigo 300 caput do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que o fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado. E o 

requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é a 

presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim 

“periculum in mora”. Pois bem. Mister ressaltar que a presente análise de 

pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob 

cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se 

da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito 

invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Neste sentido, 

estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela 

antecipada no tocante ao recebimento do benefício auxilio doença, uma 

vez que resta demonstrado em cognição sumária, através do acervo 

documental e relatórios médicos a incapacidade da parte autora. Não 

obstante, ainda, verifico o perigo de dano, consistente no prejuízo para 

autora com a regular marcha processual, uma vez que, impossibilitada de 

exercer atividades da vida diária, assim como trabalhar. Por derradeiro, 

saliento, uma vez mais que, a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, CONCEDO a 

tutela requerida, para tanto, determino ao INSS que estabeleça o benefício 

previdenciário em nome da parte Requerente, nos termos dos artigos 60, 

§1º e art. 33, ambos da Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00, a cada mês de atraso. OFICIE-SE à 

APS de Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos. Pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Trata-se de Ação Previdenciária 

em que há a necessidade de designação de perícia. Ocorre que 

atualmente esta Comarca se encontra com apenas um médico perito 

cadastrado junto ao banco de dados, o qual se encontra com inúmeras 

perícias pendentes de realização, o que está gerando atrasos no 

andamento dos processos. Assim, determino que a Secretaria OFICIE-SE à 

Secretaria de Saúde do Município de Juara/MT, a fim de que este órgão 

indique médicos aptos a realizar as perícias necessárias. No ato da 

indicação do médico, a SMS deverá trazer aos autos, a documentação 
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dos indicados, bem como as datas, horários e locais disponíveis para 

realização das perícias. Conforme 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 

determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo 

de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o juiz aumentar em até 03 (três) 

vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que diante da dificuldade em 

se encontrar médicos disponíveis para realização das perícias, 

levando-se em conta a importâncias destas para os jurisdicionados, 

devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão 

pela qual fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários devidos ao 

perito nomeado em razão dos serviços prestados por cada perícia 

realizada, que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Consigno desde já 

que os honorários serão pagos após o término do prazo para 

manifestação das partes sobre o laudo pericial apresentado. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-37.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LUCIA JOAQUIM TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000337-37.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

MARIA DE LUCIA JOAQUIM TORRES ESPÓLIO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1) RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. 2) DEFIRO o pedido de Justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou 

alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. 3) 

Acerca do pedido de concessão da tutela antecipada, a fim de que a 

Autarquia demandada providencie o benefício de aposentadoria rural por 

idade em favor da parte autora, DECIDO. Em que pese os argumentos 

explanados, tenho que não assiste razão o pedido liminar requerido. 

Explico. Compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o que está 

estabelecido no caput do art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, 

não vislumbro, ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte 

autora. Ademais, no plano judicial, é na fase de instrução processual que 

o magistrado terá condições de decidir a respeito da pretensão da parte 

autora. A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem 

a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de 

plano. Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para 

convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, 

os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição 

não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, sob um juízo de cognição sumária, 

conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de evidência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

ANTECIPADA pretendida liminarmente. 4) OFICIE-SE à APS de Sinop/MT 

para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que 

deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

5) CITE-SE a Autarquia demandada para, contestar o pedido conforme 

artigo 183 do NCPC. 6) Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 7) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05/05/2020 às 15h00min, 

apresentando o rol de testemunhas nos termos do artigo 450 do CPC, com 

observância ao artigo 455, do CPC. 8) Com efeito, a designação precoce 

da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. 9) RECOMENDO que, com 

exceção da intimação para audiências, todos os demais atos envolvendo 

a cientificação do requerido deverão ser realizados por meio da remessa 

dos autos, salvo decisão em sentido contrário, nos termos do convênio 

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

de Mato Grosso, bem como da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da 

Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular 

n.º 43/2012- CGJ/DJA). 10) Após de tudo cumprido e certificado, 

venham-me os autos CONCLUSOS para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o 

necessário com máxima urgência, eis que se trata de pessoa idosa com 

prioridade na tramitação. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001001-39.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

ZIZELIA ELAINE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

L. E. F. D. S. OAB - 075.427.971-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001001-39.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA, JOSIANE APARECIDA DA SILVA, ZIZELIA 

ELAINE APARECIDA DA SILVA REPRESENTANTE: L. E. F. D. S. REU: LIDER 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, no 

prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000434-37.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GASPAR BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CAMPOS MAGALHAES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000434-37.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

SERGIO GASPAR BRANCO REU: FABIO CAMPOS MAGALHAES Vistos, 

etc. RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais, e 

DETERMINO A CITAÇÃO via Correio da parte requerida para opor 

embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo 

prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% 
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(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). 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 TERMO DE COMPROMISSO, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILTON DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

MARILZA APARECIDA ALVES SANTIAGO (AUTOR(A))

CARMOZINA ALVES DOS SANTOS SANTIAGO (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000409-92.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

CARMOZINA ALVES DOS SANTOS SANTIAGO, MARILZA APARECIDA 

ALVES SANTIAGO, JOVENILTON DOS SANTOS SANTIAGO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Considerando os 

termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão da 

audiência outrora designada. Considerando, ainda, o caráter temporal 

indeterminado do estado de excepcionalidade pelo qual passa o país, e 

visando evitar sucessivas redesignações de audiência e desperdício de 

trabalho, DETERMINO que o presente feito aguarde concluso em gabinete 

até o restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do 

trabalho forense externo, oportunidade em que a solenidade será 

reagendada para a data mais breve possível, de acordo com a pauta 

deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-15.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RONQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000774-15.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOAO RONQUE REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ 

AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por JOÃO RONQUE em desfavor do 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A, ambos qualificados 

nos autos. Busca a parte autora a restituição, em dobro, dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de nº 5447499050 pela 

requerida, sustentando que não firmou o Contrato de Empréstimo 

Consignado nº 00000000000001009851, no valor de R$ 5.957,09, que 

teve início em 10/2012, em 58 parcelas de R$ 186,60cada. Informou ainda, 

que o último desconto se em 07/2017. Afirmou que não recebeu o valor 

contratado. Requereu ainda, a condenação em danos morais. Citada, a 

parte requerida apresentou contestação e documentos. No mérito, afirmou 

que o contrato de empréstimo foi firmado de forma regular, apresentado o 

contrato assinado pela parte autora, informando a conta bancária em que 

houve o depósito do valor contratado. Assim, requereu a improcedência 

da demanda, sem a devolução em dobro das parcelas, bem como o 

afastamento da condenação em dano moral. Impugnação à contestação 

apresentada pela parte autora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, julgo 

antecipadamente os pedidos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, ante a suficiência da prova documental acostada aos 

autos e a desnecessidade de se produzir outras provas. Não havendo 

preliminares, passo ao exame do mérito. A parte autora alega que não 

realizou a contratação do empréstimo consignado, tampouco recebeu o 

valor contratado. Alegou assim, que foi vítima de fraude, não recebendo o 

nenhum valor e tendo descontos indevidos no seu benefício. Por outro 

lado, a parte ré alega que houve contratação regular, juntando, inclusive, 

cópia do contrato assinado pela parte autora, no qual consta a conta 

bancária na qual realizada o depósito do valor contratado. Além disso, 

verifica-se o comprovante da transação bancária. Além do mais, do 

contrato juntado pela parte ré, constam os dados pessoais da parte 

autora, correspondentes aos indicados na petição inicial e documentos 

que a instruem, sua assinatura e cláusula expressa de autorização para 

desconto do empréstimo consignado. Há, ainda, cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, inclusive a 1ª via da Carteira de Identidade da 

parte autora, sendo que na inicial consta a 2ª via deste documento. Houve, 

ainda, a indicação de qual conta bancária em foi realizado o depósito, 

informando que o valor foi creditado na conta bancária da parte autora, 

cujos dados não foram por ela impugnados. Logo, ao contrário do alegado 

pela parte autora, não há falar em não contratação do empréstimo 

consignado nem em descontos indevidos em seu benefício porque houve 

contratação regular. A parte autora, em impugnação à contestação, 

afirmou que não há autorização para os descontos nem mesmo a 

comprovação do cumprimento do contrato. Ora, conforme já dito, o 

contrato devidamente assinado pela parte autora traz de forma expressa 

autorização mencionada e a parte requerida apresentou comprovante de 

transferência. Não é cabível exigir um comprovante de recebimento 

assinado, como quer a parte autora, uma vez que as transações 

bancárias são feitas de forma eletrônica. A parte autora traz inúmeros 

exemplos de casos distintos para corroborar sua tese, porém foi incapaz 

de trazer elementos que confrontem que o contrato não foi realizado ou 

ainda que o valor contratado não foi depositado na conta bancária 

indicada no contrato de titularidade da parte autora. Não há razão alguma 

para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, não 

havendo que se falar em vício de consentimento, abusividade de cláusulas 

contratuais ou falta de ciências das referidas cláusulas. Vale dizer que a 

inversão do ônus da prova não traduz no acolhimento das alegações da 

arte autora, devendo todas as provas trazidas aos autos ser analisadas 

pelo julgador. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de 

rigor. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento de custas 

e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa porque beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito, à CAA. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-73.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000699-73.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

VANIA VICENTE REU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, 

proposta por VANIA VICENTE, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS. Antes do recebimento da inicial, restou 

determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial 

procedendo com a juntada do indeferimento administrativo, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 216 de 443



indeferimento da inicial. 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. Devidamente intimada a parte autora 

quedou-se inerte, conforme certidão retro. 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 fls.66/68. Entretanto, a parte 

autora apesar de devidamente intimada, 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 a parte autora não juntou aos autos o 

documento de comprovação de indeferimento do pedido administrativo 

junto ao requerido. 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). 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 TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000236-97.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000236-97.2020.8.11.0018. REQUERENTE: 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: ALBA OLIVEIRA 

SOUZA RODRIGUES, VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA Vistos etc. 

Tendo em vista o cumprimento da liminar, conforme id. 29877741, retiro em 

gabinete o sigilo do processo. Ademais, em relação a manifestação de id. 

30004031, noto que com a retirada do sigilo processual o pedido perdeu a 

finalidade. Portanto, indefiro a habilitação de terceiro, ora Magno 

Alexandre Gaia, nos autos, levando em consideração que a justificativa 

era apenas ter acesso ao teor do processo. DETERMINO a habilitação dos 

patronos da parte requerida, ora Veralba Souza Ramos de Lima, 

devidamente constituídos nos autos, conforme id. 30009075. 

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 TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica. INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001524-17.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1001524-17.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 

cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. Acerca do 

pedido de concessão da tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a fim de que a 

Autarquia demandada providencie o benefício em favor da parte autora, 

DECIDO. O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais 

os elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que o fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. E o requisito do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, é a presença do já consagrado 

requisito declinado no conhecido termo latim “periculum in mora”. Pois bem. 

Mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos 

da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Neste sentido, estão presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da tutela antecipada no tocante ao recebimento 

do benefício auxilio doença, uma vez que resta demonstrado em cognição 

sumária, através do acervo documental e relatórios médicos a 

incapacidade da parte autora. Não obstante, ainda, verifico o perigo de 

dano, consistente no prejuízo para autora com a regular marcha 

processual. Por derradeiro, saliento, uma vez mais que, a presente 

decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo de 

probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto, CONCEDO a tutela requerida, para tanto, determino ao 

INSS que estabeleça o benefício previdenciário em nome da parte 

Requerente, nos termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 

8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, a cada mês de atraso. OFICIE-SE à APS de Sinop/MT para que, 

no prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Trata-se de Ação Previdenciária em 

que há a necessidade de designação de perícia. Ocorre que atualmente 

esta Comarca se encontra com apenas um médico perito cadastrado junto 

ao banco de dados, o qual se encontra com inúmeras perícias pendentes 

de realização, o que está gerando atrasos no andamento dos processos. 

Assim, determino que a Secretaria OFICIE-SE à Secretaria de Saúde do 

Município de Juara/MT, a fim de que este órgão indique médicos aptos a 

realizar as perícias necessárias. No ato da indicação do médico, a SMS 

deverá trazer aos autos, a documentação dos indicados, bem como as 

datas, horários e locais disponíveis para realização das perícias. 

Conforme a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, 

sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de 
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peritos, em casos de assistência judiciária gratuita determina a fixação 

dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais), podendo o juiz aumentar em até 03 (três) vezes do valor 

estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a 

fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), podendo o juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido. Assim, entendo que diante da dificuldade em se encontrar 

médicos disponíveis para realização das perícias, levando-se em conta a 

importâncias destas para os jurisdicionados, devem os honorários ser 

arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual fixo em R$ 400,00 

(quatrocentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão 

dos serviços prestados por cada perícia realizada, que deverão ser 

pagos pela Justiça Federal. Consigno desde já que os honorários serão 

pagos após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo pericial apresentado. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001524-17.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1001524-17.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 

cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. Acerca do 

pedido de concessão da tutela PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a fim de que a 

Autarquia demandada providencie o benefício em favor da parte autora, 

DECIDO. O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais 

os elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que o fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. E o requisito do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, é a presença do já consagrado 

requisito declinado no conhecido termo latim “periculum in mora”. Pois bem. 

Mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos efeitos 

da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a 

necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade. Neste sentido, estão presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da tutela antecipada no tocante ao recebimento 

do benefício auxilio doença, uma vez que resta demonstrado em cognição 

sumária, através do acervo documental e relatórios médicos a 

incapacidade da parte autora. Não obstante, ainda, verifico o perigo de 

dano, consistente no prejuízo para autora com a regular marcha 

processual. Por derradeiro, saliento, uma vez mais que, a presente 

decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo de 

probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto, CONCEDO a tutela requerida, para tanto, determino ao 

INSS que estabeleça o benefício previdenciário em nome da parte 

Requerente, nos termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 

8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, a cada mês de atraso. OFICIE-SE à APS de Sinop/MT para que, 

no prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Trata-se de Ação Previdenciária em 

que há a necessidade de designação de perícia. Ocorre que atualmente 

esta Comarca se encontra com apenas um médico perito cadastrado junto 

ao banco de dados, o qual se encontra com inúmeras perícias pendentes 

de realização, o que está gerando atrasos no andamento dos processos. 

Assim, determino que a Secretaria OFICIE-SE à Secretaria de Saúde do 

Município de Juara/MT, a fim de que este órgão indique médicos aptos a 

realizar as perícias necessárias. No ato da indicação do médico, a SMS 

deverá trazer aos autos, a documentação dos indicados, bem como as 

datas, horários e locais disponíveis para realização das perícias. 

Conforme 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 determina a fixação 

dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais), podendo o juiz aumentar em até 03 (três) vezes do valor 

estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a 

fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), podendo o juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido. Assim, entendo que diante da dificuldade em se encontrar 

médicos disponíveis para realização das perícias, levando-se em conta a 

importâncias destas para os jurisdicionados, devem os honorários ser 

arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual fixo em R$ 400,00 

(quatrocentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão 

dos serviços prestados por cada perícia realizada, que deverão ser 

pagos pela Justiça Federal. Consigno desde já que os honorários serão 

pagos após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo pericial apresentado. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-23.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VALENTINO LISBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000228-23.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

REGINALDO VALENTINO LISBOA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

NATUREZA PECUNIÁRIA – REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por REGINALDO VALENTINO LISBOA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora, em suma, que é portadora de cegueira 

legal bilateral irreversível (grau 4), não podendo exercer definitivamente 

atividades que requeiram esforço físico, tornando-o incapacitado para o 

trabalho. Juntou o indeferimento do pedido administrativo de auxílio doença 

feito, conforme fls.26. Ao final, suscitando vários preceitos legais requer, 

a concessão de liminar para determinar ao requerido que providencie a 

implantação imediata, em favor da parte autora, do benefício previdenciário 

de auxílio–doença. Com a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE. 

É o relatório. Fundamento e Decido. DEFIRO o requerimento de assistência 

judiciária, tendo em vista a impossibilidade financeira da parte requerente 

de arcar com as custas e despesas do processo. Diante do recebimento 

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

impossibilidade da União em participar das audiências de conciliação 

determinadas pelo Código de Processo Civil, DEIXO de designar a referida 

solenidade, prevista no art. 334, do CPC. No ponto, constato presentes os 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 

300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 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. 
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Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que o fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímil do direito alegado. E o 

requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é a 

presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim 

periculum in mora. Pois bem. Mister ressaltar que a presente análise de 

pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob 

cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se 

da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito 

invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Neste sentido, 

estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela 

antecipada no tocante ao recebimento do benefício auxílio doença, uma 

vez que resta demonstrado em cognição sumária, através do acervo 

documental e relatórios médicos a incapacidade da parte autora. 

Corroborando a fundamentação, encontra-se o fato de que a doença que 

acomete o demandante (doença cegueira grau 4 em ambos os olhos), 

apontadas por meio dos Laudos Médicos fls.20/25, são capazes de limitar 

sua capacidade, senão, impossibilitar, para o exercício de qualquer 

atividade laboral. Outrossim, evidencia-se nos autos o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, vez que, caso não seja antecipada a 

tutela jurisdicional pretendida pela parte autora, esta de natureza alimentar, 

destinada à sobrevivência e à preservação da dignidade da pessoa 

humana, os danos poderão evidenciar-se irreversíveis. Assim, DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada veiculado na petição inicial - pelo menos até a 

realização de perícia pelo juízo, quando a presente concessão poderá ser 

revista - para o fim de determinar a implantação do benefício de AUXÍLIO 

DOENÇA à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), a 

ser revertida em prol da parte demandante. CITE-SE e INTIME-SE o 

requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do CPC e o 

prazo legal para apresentar contestação. 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 

TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000209-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PASSION COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (AUTOR(A))

BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA 

(AUTOR(A))

AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTHER LILIAN BOTECCHIA RAGUSA KODAMA OAB - SP285628 

(ADVOGADO(A))

SIDNEY SARAIVA APOCALYPSE OAB - SP42293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M MATIAS LEMES-COMERCIO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNA MATIAS LEMES OAB - 957.055.031-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000209-51.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., PASSION COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA, BEAUTY FRANCHISING 

ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA REU: M MATIAS 

LEMES-COMERCIO - ME REPRESENTANTE: MAGNA MATIAS LEMES Vistos 

etc. Trata-se de Ação Monitória, proposta por AEGER COMERCIAL E 

IMPORTADORA LTDA, PASSION COMÉRCIO DE PERFUMES E 

COSMÉTICOS LTDA. e BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE 

FRANQUIAS LTDA., em face de M MATIAS LEMES COMÉRCIO - ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. A parte autora requereu a extinção 

do presente feito alegando a quitação integral do valor. Vieram-me os 

autos conclusos. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando 

detidamente os autos, bem como considerando a manifestação expressa 

da parte exequente, informando que o valor do crédito encontra-se 

quitado, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do CPC. PROMOVA-SE a liberação de 

eventuais penhoras realizadas nos autos em favor do executado. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com 

transito 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-15.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RONQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000774-15.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOAO RONQUE REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ 

AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por JOÃO RONQUE em desfavor do 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A, ambos qualificados 

nos autos. Busca a parte autora a restituição, em dobro, dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de nº 5447499050 pela 

requerida, sustentando que não firmou o Contrato de Empréstimo 

Consignado nº 00000000000001009851, no valor de R$ 5.957,09, que 

teve início em 10/2012, em 58 parcelas de R$ 186,60cada. Informou ainda, 

que o último desconto se em 07/2017. Afirmou que não recebeu o valor 

contratado. Requereu ainda, a condenação em danos morais. Citada, a 

parte requerida apresentou contestação e documentos. No mérito, afirmou 

que o contrato de empréstimo foi firmado de forma regular, apresentado o 

contrato assinado pela parte autora, informando a conta bancária em que 

houve o depósito do valor contratado. Assim, requereu a improcedência 

da demanda, sem a devolução em dobro das parcelas, bem como o 

afastamento da condenação em dano moral. Impugnação à contestação 

apresentada pela parte autora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, julgo 

antecipadamente os pedidos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, ante a suficiência da prova documental acostada aos 

autos e a desnecessidade de se produzir outras provas. Não havendo 

preliminares, passo ao exame do mérito. A parte autora alega que não 

realizou a contratação do empréstimo consignado, tampouco recebeu o 

valor contratado. Alegou assim, que foi vítima de fraude, não recebendo o 

nenhum valor e tendo descontos indevidos no seu benefício. Por outro 

lado, a parte ré alega que houve contratação regular, juntando, inclusive, 

cópia do contrato assinado pela parte autora, no qual consta a conta 

bancária na qual realizada o depósito do valor contratado. Além disso, 

verifica-se o comprovante da transação bancária. Além do mais, do 

contrato juntado pela parte ré, constam os dados pessoais da parte 

autora, correspondentes aos indicados na petição inicial e documentos 

que a instruem, sua assinatura e cláusula expressa de autorização para 

desconto do empréstimo consignado. Há, ainda, cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, inclusive a 1ª via da Carteira de Identidade da 

parte autora, sendo que na inicial consta a 2ª via deste documento. Houve, 

ainda, a indicação de qual conta bancária em foi realizado o depósito, 

informando que o valor foi creditado na conta bancária da parte autora, 

cujos dados não foram por ela impugnados. Logo, ao contrário do alegado 

pela parte autora, não há falar em não contratação do empréstimo 

consignado nem em descontos indevidos em seu benefício porque houve 

contratação regular. A parte autora, em impugnação à contestação, 
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afirmou que não há autorização para os descontos nem mesmo a 

comprovação do cumprimento do contrato. Ora, conforme já dito, o 

contrato devidamente assinado pela parte autora traz de forma expressa 

autorização mencionada e a parte requerida apresentou comprovante de 

transferência. Não é cabível exigir um comprovante de recebimento 

assinado, como quer a parte autora, uma vez que as transações 

bancárias são feitas de forma eletrônica. A parte autora traz inúmeros 

exemplos de casos distintos para corroborar sua tese, porém foi incapaz 

de trazer elementos que confrontem que o contrato não foi realizado ou 

ainda que o valor contratado não foi depositado na conta bancária 

indicada no contrato de titularidade da parte autora. Não há razão alguma 

para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, não 

havendo que se falar em vício de consentimento, abusividade de cláusulas 

contratuais ou falta de ciências das referidas cláusulas. Vale dizer que a 

inversão do ônus da prova não traduz no acolhimento das alegações da 

arte autora, devendo todas as provas trazidas aos autos ser analisadas 

pelo julgador. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de 

rigor. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento de custas 

e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa porque beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito, à CAA. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-46.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ARAUJO SIQUEIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001201-46.2018.8.11.0018. AUTOR(A): WESLEY 

ARAUJO SIQUEIRA DOS ANJOS REU: MUNICIPIO DE JUARA, ESTADO DE 

MATO GROSSO 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: 1000575-90.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CASTRO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000575-90.2019.8.11.0018. AUTOR(A): SANTA 

CASTRO PEREIRA REU: BANCO BRADESCO DESPACHO Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora não foi intimada da decisão de ID. 

19447342, desse modo determino a sua intimação, para evitar eventual 

nulidade processual. No mais, defiro o pedido da parte requerida (ID. 

19925432). Determino o cadastramento do advogado constituído nos 

autos, devendo as intimações serem realizadas na forma requerida. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000302-77.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000302-77.2020.8.11.0018. REQUERENTE: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER REQUERIDO: 

DIVO ROMEU KETTERMANN D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID. 30488499. 

Determino que seja feito o arresto da soja no plantão judicial, a diligência 

deverá ser feita pelo oficial de justiça no armazém indicado pelo 

requerente. Proceda-se o arresto da soja representada nos romaneios. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000864-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DA SILVA YAKABE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MORAES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000864-57.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: MARCILENE 

DA SILVA YAKABE EXECUTADO: FERNANDO DE MORAES OLIVEIRA D E 

C I S Ã O Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos. 

Altere-se o a capa e registro dos autos para cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, a presente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento (10%) e, também, de honorários advocatícios de dez por cento 

(10%). Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

desde já determino a realização de penhora on line dos valores buscados. 

Expeça-se certidão prevista no art. 517, §2º do CPC para que a parte 

exequente promova o protesto e negativações que entender em nome da 

parte executada. INTIME-SE e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001745-97.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GENI RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 1001745-97.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: GENI RODRIGUES CORDEIRO REQUERIDO: 

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS 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 -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 111173 Nr: 3481-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Paes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos etc;

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 DETERMINO, ainda, que o presente feito aguarde em cartório até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para designação de audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 112833 Nr: 4227-69.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc;

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 DETERMINO, ainda, que o presente feito aguarde em cartório até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para designação de audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Certifico que deixei de proceder intimação da SEJUDH/Cadeia Pública para 

proceder retirada de botão do pânico/tornezeleira entregues/instaladas 

para vítima e agressor, eis que não houve determinação em tal sentido, 

sendo certo que as referidas cautelares foram aplicadas no auto de 

prisão em flagrante do requerente, já tendo sido instaurada a ação penal 

cabível, na qual o pedido deve ser procedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 111515 Nr: 3682-96.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Lucas Rodrigues Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Veronica Estefani de Almeida - OAB:22868/O

 Vistos etc;

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 DETERMINO, ainda, que o presente feito aguarde em cartório até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para designação de audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 120472 Nr: 7413-03.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Azuaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 Vistos etc;

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 DETERMINO, ainda, que o presente feito aguarde em cartório até o 

restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para designação de audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

Certifico que, nesta data enviei cópia da Decisão que deferiu o 

parcelamento das custas processuais ao Departamento de controle de 

Arrecadação para as providências ora determinadas.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1000244-53.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROMOVA A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A COMARCA DE ALVORADA 

D'OESTE-RO, COMPROVANDO NOS AUTOS A SUA DISTRIBUIÇÃO., NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação 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)

 

Certifico que, nesta data enviei por meio de e-mail cópia da Decisão que 

deferiu o parcelamento das custas processuais ao Departamento de 

controle de Arrecadação para as providências ora determinadas.

Intimação 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)

 

Certifico que, nesta data enviei por meio de e-mail cópia da Decisão que 

deferiu o parcelamento das custas processuais ao Departamento de 

controle de Arrecadação para as providências ora determinadas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-15.2020.8.11.0025

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:

KEILIANE DE CAMARGO AZEVEDO (REU)

BERENICE TOLEDO DE CAMARGO (REU)

 

Certifico que, nesta data enviei por meio de e-mail cópia da Decisão que 

deferiu o parcelamento das custas processuais ao Departamento de 

controle de Arrecadação para as providências ora determinadas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-82.2020.8.11.0025

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:

THIAGO ALMEIDA DA SILVA (REU)

 

Certifico que, nesta data enviei por meio de e-mail cópia da Decisão que 

deferiu o parcelamento das custas processuais ao Departamento de 

controle de Arrecadação para as providências.

Intimação 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)

 

Certifico que, nesta data enviei por meio de e-mail cópia da Decisão que 

deferiu o parcelamento das custas processuais ao Departamento de 

controle de Arrecadação para as providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001235-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DO RETORNO DO AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000351-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000351-05.2017.8.11.0025 

EMBARGANTE: PAULO SALVADOR VENDRAMINI PAES EMBARGADO: 

HILTON CAMPOS Vistos etc... MANIFESTE-SE a parte embargante acerca 

dos documentos juntados pela parte embargada, no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juina, 

28 de agosto de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000657-08.2016.8.11.0025 

[Contratos Bancários] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: 

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA VISTOS. Frustrada a tentativa de 

localização de ativos financeiros em nome do executado passiveis de 

constrição judicial, pugna o exequente pela realização de pesquisa 

eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em 

nome do devedor que possam estar registrados no sistema de consulta de 

dados denominado INFOJUD. De proêmio, é de se recordar que a utilização 

da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a 

partir de regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que 

permite o acesso às informações patrimoniais lançadas pelos 

contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do 

Brasil. Dito isso, é evidente que se está diante de medida de grande valia, 

mas que dever ser manejada com temperamentos, uma vez que se 

adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e não processual. 

Sobre o tema a jurisprudência do STJ[1] se firmou no sentido que a 

utilização do sistema INFOJUD não está mais condicionada ao 

esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis do 

devedor, eis que com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, uma das 

inovações nela tratadas é justamente prestigiar a efetividade da 

execução, promovendo o impulsionamento do feito da forma que melhor 

atenda aos interesses do credor, em detrimento do mau pagador. Sendo 

assim, não localizados valores pecuniários suficientes para garantia da 
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execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que as diligências promovidas no intuito 

de encontrar bens de propriedade da executada restaram infrutíferas, 

parece-me que se acham satisfeitas as condições e requisitos 

ensejadores do arrefecimento da proteção constitucional do devedor ao 

sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do pedido de pesquisas de bens 

de sua propriedade passíveis de penhora, por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD. Ainda, diligencie-se por meio do 

sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome do 

executado e que não possuam restrições de qualquer natureza. Os autos 

deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Realizada a 

pesquisa, dê-se vistas ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

18/05/2015.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIS ANTONIO MENEGAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n. 1000004-98.2019.8.11.0025 Exequente: Estado de 

Mato Grosso Executado: Clódis Antônio Menegaz VISTOS, Tratando-se de 

pedido de cumprimento de sentença, estando o pleito adequado ao que 

preconiza o art. 524, I a VII, do CPC/15, já que da petição de cumprimento 

se extrai a forma de composição dos juros de mora e correção monetária, 

afere-se a periodicidade e os índices dos consectários da mora, determino 

a intimação do executado para cumprir voluntariamente a sentença, no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de 

penhora e de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá o executado 

apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo 

(CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa 

as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Providências necessárias. Juína (MT), 10 de dezembro 

de 2019. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-15.2020.8.11.0025

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:

KEILIANE DE CAMARGO AZEVEDO (REU)

BERENICE TOLEDO DE CAMARGO (REU)

 

Prezado(a) Senhor(a) Boa Tarde!! De ordem, em cumprimento à 

determinação judicial, temos a informar que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT (imagem 

abaixo), podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar opção MEU PROCESSO 

E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA 

PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: 

"Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado 

nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As parcelas 

subsequentes deverão ser emitidas na opção CONSULTA, utilizando a 

opção "Consulta de Parcelamentos" que se encontra disponível no Link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br). Ao ensejo, nos 

colocamos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros 

esclarecimentos (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros 

Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736) e apresentamos as 

nossas cordiais saudações judiciárias. Atenciosamente, Arilson B. da 

Silva Controlador de Arrecadação Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA

Intimação 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)

 

Prezado(a) Senhor(a) Boa Tarde!! De ordem, em cumprimento à 

determinação judicial, temos a informar que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT (imagem 

abaixo), podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar opção MEU PROCESSO 

E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA 

PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: 

"Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado 

nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As parcelas 

subsequentes deverão ser emitidas na opção CONSULTA, utilizando a 

opção "Consulta de Parcelamentos" que se encontra disponível no Link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br). Ao ensejo, nos 

colocamos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outros 

esclarecimentos (Divisão de Arrecadação e Fiscalização dos Foros 

Judicial e Extrajudicial - 65 - 3617-3738 / 3617-3736) e apresentamos as 

nossas cordiais saudações judiciárias. Atenciosamente, Arilson B. da 

Silva Controlador de Arrecadação Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001843-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAGIO BIJUTERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001843-95.2018.8.11.0025 JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

CNPJ: 07.837.483/0001-22 (EXEQUENTE) CONTAGIO BIJUTERIAS LTDA - 

ME - CNPJ: 07.788.780/0001-25 (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. Mato Grosso, nº 560, Bairro 

Centro, nesta cidade, e sendo lá, deixei de proceder com a intimação da 

Empresa: Contagio Bijouterias Ltda-ME, por não ter localizado a 

representante legal da mesma, pois fui informado pela Srª. Amanda Felbe, 

proprietária do Estabelecimento Comercial Contagio Assessórios que, faz 

aproximadamente 01 (um) ano que colocou a Loja no local onde 

funcionava a Loja Contagio Bijouterias e não sabe informar onde o 

proprietários anteriores estão residindo. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001518-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVANISSE CUSTODIO DE FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001518-23.2018.8.11.0025 CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REQUERENTE) IVANISSE 

CUSTODIO DE FARIA - CPF: 011.879.681-02 (REQUERIDO) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei até o endereço constante no mandado, 

onde localizei o imóvel fechado, aparentando não residir ninguém, bem 

com não localizei o bem, assim NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A BUSCA E 

APREENSÃO DO BEM E CITAÇÃO DA REQUERIDA; deste modo, devolvo o 

presente para seus devidos fins. /MT, 16 de março de 2020. ADRIANO 

LUIZ HERMES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-07.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000314-07.2019.8.11.0025 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) ANA PAULA PEREIRA DA SILVA - CPF: 

034.424.841-03 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi 

possível citar a Sra. Ana Paula Pereira da Silva do teor do mandado ID 

29503557 porque o endereço informado na ordem se refere à Prefeitura 

Municipal de Juína e esta não é mais funcionária pública municipal e não 

consta outro endereço onde possa ser encontrada. /MT, 13 de março de 

2020. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002123-32.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BUSNELO CIGERZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002123-32.2019.8.11.0025 COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI 

SUDOESTE - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (REQUERENTE) RODRIGO 

BUSNELO CIGERZA - CPF: 035.342.491-94 (REQUERIDO) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei até o endereço constante no mandado 

e não localizei a numeração informada, por tratar-se de número do padrão 

antigo, que está em desuso nesta Urbe, assim, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR 

RODRIGO BUSNELO CIGERZA; deste modo, devolvo o presente para seus 

devidos fins. /MT, 3 de março de 2020. ADRIANO LUIZ HERMES Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000176-06.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. NONATO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo legal para a parte exequente manifestar 

acerca da correspondência negativa, assim sendo, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito 

com a finalidade de intimar a parte exequente para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de 

CITAÇÃO, no bairro Pe. Duilio, em Juína/MT, recolhendo-a através da 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000459-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GOMES TOMAZ (REQUERENTE)

ADELSON GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

ADRIANA GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE DE FATIMA GOMES CORDEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000459-34.2017.8.11.0025 ADRIANA GOMES CORDEIRO - CPF: 

036.178.471-61 (REQUERENTE), ADELSON GOMES CORDEIRO - CPF: 

008.485.361-18 (REQUERENTE), DEBORA GOMES TOMAZ - CPF: 

051.962.651-63 (REQUERENTE) LUZINETE DE FATIMA GOMES CORDEIRO 

- CPF: 415.311.321-20 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não 

foi possível intimar a Sra Adriana Gomes Cordeiro, o Sr. Adelson Gomes 

Cordeiro e a Sra. Debora Gomes Tomaz, autores da demanda, do teor do 

mandado ID 29764351, porque, segundo fui informado no endereço dos 

mesmos pela Sra. Glenda de Souza Moura, a primeira estaria residindo na 

cidade de Tangará da Serra/MT, o segundo na cidade de Juara/MT e a 

última na zona rural de Juína/MT. A Sra. Glenda de Souza, no entanto, não 

soube precisar o endereço de nenhum deles. /MT, 17 de março de 2020. 

ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-29.2019.8.11.0025

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:

ANA PAULA BUDNIK (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000125-29.2019.8.11.0025 ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 

(AUTOR(A)) ANA PAULA BUDNIK - CPF: 019.649.031-65 (REU) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico e dou fé que, diligenciei no endereço onde fui 

informado pela senhora Sonia Maria Schinikosk, mãe de Ana Paula, que ela 

se encontrava na cidade de Juruena-MT, onde seu marido se encontra 

trabalhando no Frigorifico daquela cidade. Indagada sobre a data que ela 

poderia vir para Juina, disse que não sabia. Sendo assim, deixei de citá-la 

e devolvo o presente para os devidos fins. /MT, 13 de março de 2020. 

EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000454-07.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE HUBNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000454-07.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FELIPE HUBNER VISTOS. Nos termos do parágrafo 2º, do 

artigo 2º do Dec. Lei 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Sobre a válida constituição 

do devedor em mora, há que se ressaltar que, conforme preceitua a 

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 

Assim, comprovação da mora não pode ser meramente formal, mas sim, 

efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é impedir que o devedor venha a 

ser surpreendido com a retomada do bem. Deste modo, o sentido para 

essa necessidade é o de noticiar ao devedor que há um montante em 

aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo credor não houver sua 

devida quitação, ou negociação entre as partes, o credor tomará as 

providências necessárias a fim de recuperar o bem dado em garantia. Daí 

a razão de se comprovar a ciência do devedor. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerido não foi constituído em mora, uma vez que a 

notificação acostada à exordial retornou com a informação 

‘desconhecido’, não estando satisfeito, portanto, o único requisito 

indispensável para a validade da notificação. Em razão disso, intime-se o 

autor para comprovar a mora da parte devedora, nos termos do Dec.-Lei 

nº 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. No mesmo prazo, deverá o autor comprovar o recolhimento das 

custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTINORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000470-29.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CARAMURU ALIMENTOS S/A. REQUERIDO: FERTINORTE 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VISTOS.- Intime-se a parte 

executada indicar a exata localização dos imóveis penhorados, no prazo 

de 10 dias, sob pena de incidência de multa por prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, a qual, desde já, fixo na ordem de 5% do valor da 

execução, que se mostra consentânea à repressão de eventual 

comportamento externado pelo executado e que somente incidirá se ele 

não cumprir a determinação judicial ou não esclarecer acerca da 

impossibilidade de fazê-lo. Cumprida a determinação anterior, cumpra-se a 

determinação de Id. 13336873. Após, dê-se vistas às partes. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000453-22.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MENDES DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVES CORREIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000453-22.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: IRENE MENDES DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: CLOVES 

CORREIA DE ALMEIDA VISTOS. Conforme se infere da inicial, a parte 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteiam a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do 

NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(Art. 219, NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL TIAGO REZENDE FERNANDES OAB - MS20714 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFACA COMERCIO DE LAMINAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO LEILÃO JUDICIAL DESIGNADO 

NESTES AUTOS, CONFORME EDITAL EXPEDIDO, BEM COMO DA DATA DO 

PRIMEIRO LEILÃO PARA O DIA 02/07/2020, COM ENCERRAMENTO ÀS 

13H00MIN, E O SEGUNDO LEILÃO NO DIA 02/07/2020, COM 

ENCERRAMENTO ÀS 16H00MIN.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000850-52.2018.8.11.0025

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:

DALVANE SANTANA (REU)

ISAQUES PEDRO DA ROSA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000850-52.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: DALVANE SANTANA, ISAQUES PEDRO DA ROSA 

VISTOS.- Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em contrato de 

serviços educacionais, no bojo da qual as partes fizeram acordo em 

audiência de conciliação realizada no CEJUSC desta comarca (Id. 

26099637). Ato contínuo, aportou aos autos manifestação da autora, 

requerendo a não homologação da avença em razão do seu não 

cumprimento pelos requeridos. Em que pese o teor da pretensão autoral, 

ela não merece acolhimento, eis que se trata de ato jurídico perfeito sem 

qualquer demonstração de erro, de impossibilidade do objeto ou qualquer 

outro vício, nos termos do que dispõe o artigo 138 do CC, devendo o 

credor se valer das vias executória em caso de descumprimento dos 

termos da avença. Nesse sentido, não há qualquer ofensa ao art. 5º, 
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inciso XXXVI da CF ou aos arts. 158 e 849 do CC. Nesse sentido: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio. Partes 

realizaram acordo, ainda não homologado. Autor, em razão da desistência 

do acordo, alega vícios e descumprimento. Decisão recorrida que anula o 

acordo e determina o prosseguimento do feito com praceamento do bem. 

Inconformismo da agravante. Acolhimento. Impossibilidade de desistência 

unilateral de acordo não homologado. Inteligência do artigo 200 do CPC/15. 

Não caracterizado vício de nulidade e causa de rescisão neste momento. 

Partes que ajustaram quanto a necessidade de regularização do imóvel, 

para realização de financiamento imobiliário. Agravante que vem 

realizando a regularização do bem. Partes que devem guardar a boa-fé no 

cumprimento do negócio realizado. Decisão reformada. RECURSO 

P R O V I D O . "  ( T J - S P  -  A I :  2 1 9 5 5 4 2 9 2 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2195542-92.2018.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 

17/04/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2019) 

Diante de tudo quanto acima exposto, INDEFIRO o pedido de desistência 

formulado e, via de consequência, HOMOLOGO a transação de Id. 

26099637, para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Considerando a notícia 

de descumprimento da avença pela parte requerida, promova-se a 

intimação do autor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Quedando-se inerte, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002203-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. S. (REQUERIDO)

V. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1002203-93.2019.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação de investigação de paternidade c/c retificação de registro civil c/c 

regulamentação de guarda e alimentos ajuizada por Isabela Cristiny 

Rodrigues Soares representada por sua genitora Michele Rodrigues de 

Lima em face de Alexandro Pereira Soares e Valdeir Rodrigues, já 

qualificados nos autos. Consta da exordial que o requerido Alexandro é 

pai registral da infante, ora requerente, no entanto, após realização de 

exame de DNA constatou-se ser Valdeir Rodrigues o pai biológico da 

criança. Fixados alimentos provisórios, o requerido Valdeir foi citado e 

apresentou contestação, oportunidade na qual concordou com a 

atribuição de paternidade da autora. Insurge-se em Id 30754458 em face 

de suposta viagem a ser feita pela autora ao Estado de Rondônia, 

requerendo tutela jurisdicional a fim de que haja decisão no sentido de 

impedir a viagem da filha. O Ministério Público se manifestou em Id 

30778654 pelo deferimento do pedido do requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Em manifestação acostada em Id 

30754458, o requerente pugna por determinação judicial que impeça a 

viagem objetivada pela filha do casal, a qual, segundo o requerido, tem 

consentimento da genitora. Ao que parece, não há nenhum motivo grave 

que justifique o translado da menor de idade, a qual conta com apenas 08 

(oito) anos de idade, para outro Estado da Federação, na atual situação 

em que se encontra a maioria da população, qual seja, o isolamento em 

virtude de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde – 

OMS. É de sabença comezinha que as aulas foram suspensas em 

diversos municípios do Brasil, inclusive no município de Juína/MT, bem 

como diversos estabelecimentos comerciais não estão atendendo, bem 

como o próprio Poder Judiciário tem realizado teletrabalho a fim de impedir 

a disseminação do COVID-19 (coronavírus), o que demonstra a gravidade 

do caso. Concluo, ainda, que a oposição do requerido em relação à 

referida viagem, levando em consideração à pandemia, não é 

desmotivada, mas totalmente compreensível, pois, conforme bem pontuado 

pelo Parquet, evitar viagens sem motivo plausível é recomendação das 

autoridades públicas e órgãos de saúde. Assim, compactuo do 

entendimento ministerial e defiro o pedido do requerido a fim de proibir que 

a infante Isabela Cristiny Rodrigues Soares realize a viagem pretendida 

durante a pandemia por COVID-19 declarada pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS. No mais, em análise dos autos verifico não constar 

informação acerca da citação do requerido Alexandro Pereira Soares, 

assim, certifique-se. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da presente decisão. Sirva a presente decisão 

como MANDADO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002203-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. S. (REQUERIDO)

V. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1002203-93.2019.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação de investigação de paternidade c/c retificação de registro civil c/c 

regulamentação de guarda e alimentos ajuizada por Isabela Cristiny 

Rodrigues Soares representada por sua genitora Michele Rodrigues de 

Lima em face de Alexandro Pereira Soares e Valdeir Rodrigues, já 

qualificados nos autos. Consta da exordial que o requerido Alexandro é 

pai registral da infante, ora requerente, no entanto, após realização de 

exame de DNA constatou-se ser Valdeir Rodrigues o pai biológico da 

criança. Fixados alimentos provisórios, o requerido Valdeir foi citado e 

apresentou contestação, oportunidade na qual concordou com a 

atribuição de paternidade da autora. Insurge-se em Id 30754458 em face 

de suposta viagem a ser feita pela autora ao Estado de Rondônia, 

requerendo tutela jurisdicional a fim de que haja decisão no sentido de 

impedir a viagem da filha. O Ministério Público se manifestou em Id 

30778654 pelo deferimento do pedido do requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Em manifestação acostada em Id 

30754458, o requerente pugna por determinação judicial que impeça a 

viagem objetivada pela filha do casal, a qual, segundo o requerido, tem 

consentimento da genitora. Ao que parece, não há nenhum motivo grave 

que justifique o translado da menor de idade, a qual conta com apenas 08 

(oito) anos de idade, para outro Estado da Federação, na atual situação 

em que se encontra a maioria da população, qual seja, o isolamento em 

virtude de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde – 

OMS. É de sabença comezinha que as aulas foram suspensas em 

diversos municípios do Brasil, inclusive no município de Juína/MT, bem 

como diversos estabelecimentos comerciais não estão atendendo, bem 

como o próprio Poder Judiciário tem realizado teletrabalho a fim de impedir 

a disseminação do COVID-19 (coronavírus), o que demonstra a gravidade 

do caso. Concluo, ainda, que a oposição do requerido em relação à 

referida viagem, levando em consideração à pandemia, não é 

desmotivada, mas totalmente compreensível, pois, conforme bem pontuado 

pelo Parquet, evitar viagens sem motivo plausível é recomendação das 

autoridades públicas e órgãos de saúde. Assim, compactuo do 

entendimento ministerial e defiro o pedido do requerido a fim de proibir que 

a infante Isabela Cristiny Rodrigues Soares realize a viagem pretendida 

durante a pandemia por COVID-19 declarada pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS. No mais, em análise dos autos verifico não constar 

informação acerca da citação do requerido Alexandro Pereira Soares, 

assim, certifique-se. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da presente decisão. Sirva a presente decisão 

como MANDADO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, expedindo-se o necessário. Às 
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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: 1000229-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDEMAR KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA SZULCZEWSKI OAB - MT21096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (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, REQUEIRA O QUE ENTENDER POR DIREITO, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. JUÍNA, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000041-28.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. D. R. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (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, REQUEIRA O QUE ENTENDER POR DIREITO 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. JUÍNA, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000433-02.2018.8.11.0025

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:

LUANA LIMA DA SILVA VIEIRA (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 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de ID nº 25922357. JUÍNA, 30 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000343-62.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGELIO STEMPKOWSKI (EXECUTADO)

ARGELIO STEMPKOWSKI - 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. 

1000343-62.2016.8.11.0025 Valor da causa: R$ 34.161,34 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: ARGELIO STEMPKOWSKI - 

ME Endereço: RODOVIA BR 174, S/N, KM 110, ZONA RURAL, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 Nome: ARGELIO STEMPKOWSKI Endereço: RODOVIA BR 

174, S/N, KM 110, ZONA RURAL, 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: Trata-se de execução físcal promovida pelo Estado 

de Mato Grosso, contra o Executado acima indicado, no valor de R$ 

34.161,34 (Trinta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Um Reais e Trinta e 

Quatro Centavos). DECISÃO: Vistos etc.I – 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 garantir a execução, 

sob pena de penhoraII – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

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

execução.III – 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.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado 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].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível à informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado.Juína/MT, 3 de fevereiro de 2017.RAUL LARA LEITEJuiz 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 
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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, FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS, digitei. JUÍNA, 30 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.

Sentença

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

Processo Número: 1001799-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDNA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

APARECIDA DA CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SUELY DA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOVELINA DE OLIVEIRA LAZZAROTTO (REQUERENTE)

JOSELY DA CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

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

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001799-76.2018.8.11.0025 REQUERENTE: 

APARECIDA DA CRUZ DE ALMEIDA, JOSELY DA CRUZ DE SOUZA, 

JOVELINA DE OLIVEIRA LAZZAROTTO, SUELY DA CRUZ DE OLIVEIRA, 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, EDNA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária 

apresentado por Aparecida da Cruz de Almeida e Outros, já qualificados 

nos autos, objetivando a concessão de alvará judicial para levantar 

valores eventualmente existentes em conta bancária, junto ao Banco 

Bradesco S/A, em nome de Maria da Cruz de Oliveira, falecida em 

18.10.2014. Consta dos autos que os requerentes, todos maiores e 

capazes, são filhos da falecida e que esta, na data do óbito, já era viúva, 

não tendo deixado outros bens a inventariar. O pedido veio devidamente 

instruído com cópia da certidão de óbito e dos documentos pessoais dos 

requerentes. O Banco Bradesco S/A informou, em ofício de Id n. 

18746430, que a falecida deixou saldo bancário no valor de R$ 7.735,90 

(sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos). Parecer 

ministerial pela ausência de interesse do MPE em intervir no feito como 

custos legis. Por fim, em atendimento ao despacho de Id n. 21372001, os 

requerentes esclareceram que a falecida não deixou outros bens. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. DECIDO. Cumpre 

observar que, diante dos documentos pessoais acostados, restou 

comprovado que os requerentes, maiores e capazes, são filhos da de 

cujus. O presente pedido encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que 

dispõe acerca do pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, independente 

de inventário ou arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. E Ainda: Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) obrigações do tesouro 

nacional. Portanto, com suporte nos dispositivos legais supracitados, 

forçoso concluir que a procedência do pedido é medida que se impõe. 

Assim, forte nos fundamentos acima expostos e considerando a 

documentação apresentada, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor de Aparecida da Cruz de Almeida, mandatária dos 

demais requerentes conforme procuração pública de Id n. 16903902, para 

fins de autorizá-la a proceder ao levantamento do montante total dos 

valores existentes na conta bancária da falecida Maria da Cruz de Oliveira 

(CPF n. 276.401.249-72), junto ao Banco Bradesco S/A, mediante 

prestação de constas aos demais requerentes. Custas judiciais pelos 

requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. Por se tratar de 

procedimento de jurisdição voluntária, defiro, desde já, a expedição do 

competente alvará judicial para levantamento dos valores, servindo 

também como autorização para encerramento da respectiva conta 

bancária. Expedido o alvará, 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001542-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEONILIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

M. J. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001542-85.2017.8.11.0025 REQUERENTE: M. J. D. 

S. G., TEONILIA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL Vistos, etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária 

apresentado por Matheus Joaquim de Souza Gomes, representado por 

sua avó materna Teonilia Ferreira de Souza, já qualificados nos autos, 

objetivando a concessão de Alvará Judicial para levantar valores 

decorrentes de FGTS/PIS, junto à Caixa Econômica Federal, eventualmente 

depositados em favor de Marlene Ferreira de Souza, falecida em 

07.04.2017. Consta dos autos que o requerente era o único filho da 

falecida, a qual era solteira e não deixou outros bens. Certidão de óbito 

devidamente apresentada. Certidão de inexistência de dependentes 

habilitados perante a Previdência Social anexada em Id n. 11891813. Por 

fim, parecer ministerial opinando pela procedência do pedido. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. DECIDO. Diretamente ao 

ponto, o presente pedido encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que 

dispõe acerca do pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, independente 

de inventário ou arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 
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civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. E ainda: Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) obrigações do tesouro 

nacional. Ademais, da análise dos autos, depreende-se que o requerente 

era filho da de cujus e que inexiste outro dependente habilitado perante a 

Previdência Social, de modo que inexiste óbice à procedência do pedido. 

Ante o exposto, forte nos fundamentos supracitados e considerando a 

documentação apresentada, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor de Teonilia Ferreira de Souza, inscrita no CPF sob n. 

020.324.531-85, para autorizá-la a proceder, em nome do menor de idade 

Matheus Joaquim de Souza Gomes, ao levantamento do montante total dos 

valores decorrentes de FGTS/PIS, junto à Caixa Econômica Federal, 

depositados em favor da falecida Marlene Ferreira de Souza (CPF: 

940.596.831-91). Custas judiciais pelo requerente, cuja cobrança deverá 

ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 

3º, NCPC. Oportunamente, expeça-se o competente alvará judicial para 

levantamento dos valores, servindo também como autorização para 

encerramento das respectivas contas bancárias. Expedido o alvará, 

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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000586-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES MACIEL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000586-98.2019.8.11.0025 REQUERENTE: 

TEREZINHA GOMES MACIEL PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos, etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária 

apresentado por Terezinha Gomes Maciel Pinheiro e Karen Letícia Gomes 

Pinheiro, já qualificadas nos autos, objetivando a concessão de alvará 

judicial para levantar saldo bancário, junto ao Banco Bradesco S/A, 

eventualmente existente em nome de Isidro Antônio Pinheiro, falecido em 

25.03.2017. Consta dos autos que as requerentes são, respectivamente, 

cônjuge supérstite e filha do de cujus, sendo que este não deixou outros 

bens a inventariar. O pedido veio devidamente instruído com cópia da 

certidão de óbito, dos documentos pessoais das requerentes e da 

certidão do INSS que indica as requerentes como únicas dependentes 

habilitadas perante a Previdência Social. O Banco Bradesco S/A 

apresentou extratos bancários apontando a existência de saldo bancário 

positivo. Parecer ministerial opinando pela intimação das requerentes para 

esclarecerem acerca da existência de outra filha do falecido e, se não 

houver outros herdeiros, nem outros bens a serem partilhados, pela 

procedência do pedido. Em atenção ao parecer ministerial, as requerentes 

informaram que o falecido deixou outra filha de nome Karina Nataniely 

Gomes Pinheiro, maior de idade e capaz, a qual outorgou poderes à 

advogada das requerentes para também representá-la nestes autos, 

inclusive para dar/receber quitação e levantar valores em Juízo, conforme 

procuração de Id n. 26434190. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. Diretamente ao ponto, o presente pedido 

encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que dispõe acerca do 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, independente de inventário ou 

arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. E ainda: Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 

bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) obrigações do tesouro nacional. Ademais, da análise dos 

autos, depreende-se que as requerentes - cônjuge supérstite e filha do de 

cujus - eram as únicas dependentes habilitadas perante a Previdência 

Social, preenchendo o requisito do art. 1º da Lei n. Lei n. 6.858/80. Por fim, 

no que se refere a outra filha, Sra. Karina Nataniely Gomes Pinheiro, 

restou demonstrada a ausência de pretensão resistida por ocasião da 

juntada da procuração de Id n. 26434190. Assim, forte nos fundamentos 

acima expostos e considerando a documentação apresentada, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

defiro a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor de Terezinha Gomes 

Maciel Pinheiro para fins de autorizá-la a proceder ao levantamento do 

montante total dos valores existentes na conta bancária do falecido Isidro 

Antônio Pinheiro (CPF n. 000.415.751-64), junto ao Banco Bradesco S/A. 

Custas judiciais pelas requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. 

Oportunamente, expeça-se o competente alvará judicial para levantamento 

dos valores, servindo também como autorização para encerramento da 

respectiva conta bancária. Expedido o alvará, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010101-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IWAO KUBOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO CASTRO DE ORNELLAS JUNIOR (EXECUTADO)

EDILIA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010101-43.2016.8.11.0025 

Exequente: Alexandre Iwao Kubota Executados: Edilia da Silva Rodrigues 

e Alonso Castro Ornellas Junior V I S T O S, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de execução de título 

judicial em que aportou petição do credor informando que entabulou 

acordo extrajudicial com a executada Edília da Silva Rodrigues pugnando 

pela sua homologação e suspensão do feito até cumprimento integral da 

avença – ID. 28006653, assim como requereu o prosseguimento da ação 

em relação ao devedor Alonso Castro Ornellas Junior. Havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para que 

produza os efeitos legais e de direito. Expeça-se alvará em favor do autor 

para levantamento da quantia bloqueada nas contas bancárias da 

devedora Edilia da Silva Rodrigues - ID. 27459482, nos moldes requeridos 

na petição de ID. 28006653, já que o causídico possui poderes para 

receber e levantar alvará, conforme procuração de ID. 1922343. Por 

consequência, suspendo o processo pelo prazo fixado para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo do acordo (13.04.2020), intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, 
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certifique-se a Secretaria sobre o prazo para o executado Alonso 

oferecer embargos à execução (ID. 27560563), dando-se vista em 

seguida ao credor para requerer o que entender de direito. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (EXECUTADO)

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000005-20.2018.8.11.0025 EXECUTADO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A, CLARO S.A. EXEQUENTE: SUELI PEREIRA DOS 

SANTOS PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização proposta por Sueli Pereira dos Santos em face de Embratel 

Tvsat Telecomunicações Ltda. Consoante a inversão dos polos, incluindo 

o réu no polo ativo da lide e do autor no polo passivo, bem como o teor da 

manifestação em Id nº 30012533, o credor manifesta expressamente 

desistindo da ação, justificando não ter mais interesse no feito, tendo em 

vista os resultados de penhora e bloqueio de bens restaram infrutíferos e 

como via de consequência requer a extinção da demanda. Havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. 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: 1000005-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (EXECUTADO)

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000005-20.2018.8.11.0025 EXECUTADO: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A, CLARO S.A. EXEQUENTE: SUELI PEREIRA DOS 

SANTOS PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização proposta por Sueli Pereira dos Santos em face de Embratel 

Tvsat Telecomunicações Ltda. Consoante a inversão dos polos, incluindo 

o réu no polo ativo da lide e do autor no polo passivo, bem como o teor da 

manifestação em Id nº 30012533, o credor manifesta expressamente 

desistindo da ação, justificando não ter mais interesse no feito, tendo em 

vista os resultados de penhora e bloqueio de bens restaram infrutíferos e 

como via de consequência requer a extinção da demanda. Havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. 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: 8010071-42.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO PAULINO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO APARECIDO APOLINÁRIO FREITAS (TESTEMUNHA)

SAMUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

MIRIAM PEREIRA DA SILVA FREITAS (TESTEMUNHA)

EUVIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

EDILENE CARDOSO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimação do Executado, na pessoa da advogada constituída, para, no 

prazo de 05 dias, indicar os dados bancários do executado a fim de 

viabilizar a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada 

via sistema Bacenjud (ID.20035919).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Intimação da Exequente, para vista dos autos, bem como para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIONY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das Requeridas, na pessoa do advogado constituído, para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo legal (art. 42, 

§2º da Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010265-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.DE. P .MACHADO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010265-08.2016.8.11.0025 

Exequente: Tapejur Tapeçaria Juina Ltda - ME Executado: A. de P. 

Machado - ME Vistos, Cuida-se de execução de título extrajudicial 
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manejada por microempresa, regularmente cadastrada no SIMPLES como 

detentora das prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como 

consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que 

valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se 

destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas 

individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre que ao se analisar de 

modo mais atento e diligente os autos, é possível constatar que a empresa 

se limitou a juntar com a inicial as cártulas de cheque que fundamentam o 

pedido, deixando de observar as seguintes normas esculpidas no 

Enunciado 135[1]do FONAJE, que exige para a comprovação da 

legitimidade das sociedades microempresárias no polo ativo das ações 

processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante 

da qualificação tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao 

pedido inicial o documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto 

da demanda. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e tenta se 

utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como se 

fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, 

com a vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O 

que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei 

especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características 

e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se 

e, transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010427-42.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDES RODRIGUES LEMES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FABIANO PERES SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, na pessoa dos advogados constituídos, para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição 

do crédito em cobrança, abordando e enfrentando todos os temas, de 

forma específica, delineados na jurisprudência do STJ, quais sejam: 

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do 

CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo 

ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação 

analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 

do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se 

encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, 

uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a 

reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado 

CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de 

Assunção de Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000950-70.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI ZOPELLARO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000950-70.2019.8.11.0025 

Requerente: Bruno Rafael Bedin Requerido: Amauri Zopellaro Junior 

VISTOS, Compulsando os autos constata-se que a ação proposta há mais 

de 10 meses, sequer teve a angularização processual completada, 

porque, apesar de oportunizado ao requerente por três vezes que 

indicasse endereço atualizado da parte ré, ele insiste em requerer que o 

juízo busque do paradeiro do requerido por meio dos sistemas 
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conveniados com PJMT, sem demonstrar qualquer esforço ou diligência 

que efetuou para conseguir tal informação. Certo é que o panorama 

processual não se coaduna com a ideia de celeridade e simplicidade que 

deve permear o rito sumaríssimo criado pela Lei n. 9.099/95. Intimado 

inúmeras vezes a se manifestar sobre o endereço do réu, o autor de 

forma repetida postula diligência negada por duas vezes pelo juízo, o que 

sem sombra de dúvidas, leva concluir que, seja pela insistência em querer 

que o juízo faça suas vezes e diligenciei para encontrar o paradeiro do 

requerido, seja porque não se dá o trabalho de tentar localizar o endereço 

do adversário e se fez não tratou de provar nos autos, o que evidencia 

que suas atitudes não se compatibilizam com a ideia de celeridade 

procedimental consagrada como princípio vetor do regime processual 

estabelecido pela Lei n. 9.099/95, razão porque EXTINGO a presente ação, 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC e 51, II da Lei 

de regência dos JECs. Sem custas nem honorários na forma da Lei. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-85.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. ALBA PISCINAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGENES MORETTI NUNES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Exequente, na pessoa da advogada constituída, para 

que dê impulsionamento na execução no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção por desídia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001051-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ANTONIO ALBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001051-78.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ALCIONE ANTONIO ALBA 

EXECUTADO: JUNIOR CESAR SOUZA GONCALVES PROJETO DE 

SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 

3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual aportou 

em petição Id 29041914 anunciando a celebração de transação amigável, 

por meio da qual foram acordadas e cumpridas todas as obrigações 

impostas pelo título exequendo, tanto de fazer, quanto de indenizar. 

Realizada a transação e já assinalado pelas partes o cumprimento integral 

da obrigação, outro caminho não há senão homologar a composição e 

extinguir o procedimento executório, porque alcançado o seu objetivo. Já 

tendo decorrido o prazo estipulado no acordo para pagamento das 

prestações fixadas a título de ressarcimento, intime-se a credora/ofendida 

para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC e consigno que 

por se tratar de responsabilidade solidária o feito está quitado para a 

empresa do polo passivo da ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, com fulcro aos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Juína-MT, 11 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, 11 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000951-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000951-55.2019.8.11.0025 

Requerente: Bruno Rafael Bedin Requerido: Fabio Ruiz de Souza VISTOS, 

Compulsando os autos constata-se que a ação proposta há mais de 10 

meses, sequer teve a angularização processual completada, porque, 

apesar de oportunizado ao requerente por três vezes que indicasse 

endereço atualizado da parte ré, ele insiste em requerer que o juízo 

busque do paradeiro do requerido por meio dos sistemas conveniados 

com PJMT, sem demonstrar qualquer esforço ou diligência que efetuou 

para conseguir tal informação. Certo é que o panorama processual não se 

coaduna com a ideia de celeridade e simplicidade que deve permear o rito 

sumaríssimo criado pela Lei n. 9.099/95. Intimado inúmeras vezes a se 

manifestar sobre o endereço do réu, o autor de forma repetida postula 

diligência negada por duas vezes pelo juízo, o que sem sombra de 

dúvidas, leva concluir que, seja pela insistência em querer que o juízo faça 

suas vezes e diligenciei para encontrar o paradeiro do requerido, seja 

porque não se dá o trabalho de tentar localizar o endereço do adversário 

e se fez não tratou de provar nos autos, o que evidencia que suas 

atitudes não se compatibilizam com a ideia de celeridade procedimental 

consagrada como princípio vetor do regime processual estabelecido pela 

Lei n. 9.099/95, razão porque EXTINGO a presente ação, sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC e 51, II da Lei de regência dos 

JECs. Sem custas nem honorários na forma da Lei. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-54.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR BEZERRA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1000382-54.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: LANA GLEYCE ARAUJO REQUERIDO: ALCIMAR BEZERRA 

SOARES PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

indenização proposta por LANA GLEYCE ARAUJO em face de ALCIMAR 

BEZERRA SOARES. Consoante teor da manifestação em audiência de 

conciliação id nº 30297941, a requerente manifesta expressamente 

desistindo da ação, justificando não ter mais interesse no feito, e como via 

de consequência requer a extinção da demanda. Havendo desistência 

expressa da parte autora a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. Às providências. 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
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Processo Número: 1000700-37.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FRANCISQUETTI CAVALARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000700-37.2019.8.11.0025 

Reclamante: Diogo Francisquetti Cavalari Reclamado: Ecco do Brasil 

Infórmatica e Eletrônicos Eireli V I S T O S, Trata-se de ação de restituição 

cumulada com danos morais e lucros cessantes, na qual foi negado o 

pedido de citação ficta formulado pelo demandante, por expressa vedação 

legal, e intimado o autor para indicar o endereço atualizado da parte ré, 

porém, deixou ele de atender o comando judicial, configurando, assim, 

abandono da causa. E o relato necessário. Decido. É cediço que no 

procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95, cabe ao titular 

do direito perseguido nos autos estar permanentemente atento no sentido 

de atender ao desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e 

eficaz da tutela jurisdicional. Na hipótese versanda, deixou a reclamante 

de dar impulso ao processo, o que implica dizer que sua omissão, neste 

caso, é tratada como desinteresse que é sancionado pelo juízo com a 

extinção do feito. Diante do exposto, havendo abandono da causa por 

negligência da parte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil c.c. art. 51, 

§1º da Lei n. 9.099/95. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010430-94.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DA SILVA JOHANN (EXECUTADO)

JOAO CLAUDIO GASPAR (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, na pessoa do advogado constituído, para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição 

do crédito em cobrança, abordando e enfrentando todos os temas, de 

forma específica, delineados na jurisprudência do STJ, quais sejam: 

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do 

CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo 

ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação 

analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 

do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se 

encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, 

uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a 

reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado 

CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de 

Assunção de Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze)".

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001684-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONTEIRO PAULINO PANISSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001684-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA MONTEIRO PAULINO PANISSO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por MARIA MONTEIRO PAULINO PANISSO, em que 

alega contradição na decisão de id nº 37597664. Os autos me vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que 

a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista 

que a decisão se limitou a discorrer acerca da determinação da 

Corregedoria do Estado de Mato Grosso, bem como que referida 

determinação encontra-se suspensa, motivo pelo qual o processo deve 

tramitar regularmente, inexistindo qualquer determinação de remessa do 

feito, ao contrário do aduzido pelo embargante. Ante o exposto, RECEBO 

os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a 

pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão 

proferida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada. CUMPRA-SE. INTIMEM-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-85.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001107-85.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Concessão de Auxílio Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por LUCIMAR APARECIDA DE 

FREITAS em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram anexados os 

documentos no id 19708957. A exordial foi recebida em id nº 19712118, 

oportunidade em que fora determinada a citação da demandada, indeferido 

o pedido de tutela, bem como nomeado médico perito. Embora devidamente 

citada, a Autarquia demandada não apresentou contestação, conforme id 

n.º 24749346. Perícia médica aportada em id nº 29175347. A requerente 

pugnou pela procedência do feito em id nº 30733242, enquanto que a 

requerida nada manifestou, conforme certidão de id nº 30738259. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De pronto, considerando que a requerida mesmo devidamente citada não 

apresentou contestação, consoante certidão de id nº 21385786, DECRETO 

a sua revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos do CPC. Pois bem. Com 

efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 

à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 
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e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “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.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante às provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora não 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id n.º 19708964. Vejamos o 

disposto no caput do art.15, II da Lei 8.213/91: “Mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições: (...) II- até 12 (doze) 

meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de 

exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver 

suspenso ou licenciado sem remuneração”(...). Pois bem. Em analise 

detida ao encimado, verifico que a autora perdeu a qualidade de segurado, 

uma vez que na data do requerimento administrativo, 22/01/2019, a mesma 

não se encontrava em gozo da qualidade, conforme se verifica a CTPS de 

id n.º 19708964. Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” 

asseverou: “(...) Não vislumbro (...) Esteve portadora de traumatismo por 

perfuração de arma de fogo, sem sequela (...) Não apresenta 

incapacidade laborativa em relação aos transtornos de saúde 

apresentados neste ato pericial.” Assim, resta demonstrado que a autora 

não preencheu os pressupostos necessários, haja vista que além de não 

ter comprado a qualidade de segurado, não se encontra incapacitada para 

o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa, como 

bem descrito pelo perito judicial. Registre-se que, em que pese a autora 

requerer a procedência do feito, tal não merece acolhimento, porquanto 

não constar dos autos outras provas contundentes a afastar a conclusão 

firmada, sendo assim a perícia judicial devidamente apta a ensejar o 

julgamento do feito. Nesse sentido: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. ANÁLISE DAS 

CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto contra acórdão da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do 

Rio Grande do Norte que deu provimento ao recurso da parte ré, 

reformando a sentença de primeiro grau, para julgar improcedente o 

pedido formulado na inicial de concessão de auxílio-doença. Colhe-se do 

acórdão a fundamentação que segue: “[...]EMENTA: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESTABELECIMENTO DE 

AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA 

PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. PROVIMENTO DO 

RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. 1. O 

auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido o período de 

carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu trabalho ou 

atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 
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quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-20.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000734-20.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): GENIVALDA DE MOURA REU: FUNDO DO REGIME GERAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL” proposta por GENIVALDA DE MOURA 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 
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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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004068-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004068-96.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOS Vistos. 

Cuida-se de “ALVARÁ JUDICIAL” proposta por MARIA DE FÁTIMA 

SOARES, em face deste juízo, requerendo autorização judicial para alienar 

veículo automotor deixado pelo de cujus. O Ministério Público manifestou 

em ID 28002586 aduzindo que inexiste interesse que justifique sua 

intervenção Determinada a intimação da autora para que emendasse à 

inicial, essa quedou inerte, conforme atesta certidão de ID 30696280. Os 

autos vieram conclusos. Eis o breve relatório. Fundamento e Decido. Sem 

delongas, a ausência de impulso processual da parte autora, implica 

extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso III, do CPC. Diante 

disso, 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 requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, porém SUSPENDO sua exigibilidade, 

eis que beneficiaria da justiça gratuita. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000740-27.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000740-27.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

DE QUEIROZ Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verifico que a 

procuração acostada em ID 30748384 é de terceiro alheio a esta lide, não 

havendo qualquer procuração do autor para a patrona subscritora da 

exordial, razão pela qual INTIME-SE o requerente, via patrono, para que 

junte a procuração pertinente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito. Após, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

Mirassol D´Oeste/MT, 27 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001153-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001153-74.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA EXECUTADO: JOSE BRITO 

DE SOUZA JUNIOR Vistos. Considerando que não se esgotaram todos os 

meios de tentativa de citação do requerido, INDEFIRO o pedido de citação 

por edital em id nº 30753210. No mesmo sentido tem decidido o Superior 

Tribunal de Justiça: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO 

FUNCIONAMENTO. CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. CABIMENTO DA 

CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I Cabimento da citação 

por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de citaçãopostal nas ações 

de execução fiscal. II Descabida é a citação por edital antes de esgotado 

todas as modalidades de citação, Súmula 414 do STJ. III - Sentença 

anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 

0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, 

Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 ) (Processo: APL 

03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, 

Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar) Assim, 

DETERMINO a intimação da exequente para que se utilizando dos meios 

cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos autos 

documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções constantes 

nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de pesquisa via 

sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados necessários a 

tanto, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in albis, 

INTIME-SE pessoalmente o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO CONTARDI PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

Certifico que em cumprimento ao despacho, venho por meio desta informa 

que até a presente data não foi juntado o AR da carta de citação da parte 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002038-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002038-88.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARIA ROSA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Intime-se a parte autora 

para que manifeste-se quanto à proposta de acordo oferecida pela 

demandada no id n.º 30720260, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 

de março de 2019. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000322-26.2019.8.11.0011. 
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REQUERENTE: AMILSON DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora 

sobre a petição de id n.º 30725072, devendo manifestar-se o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 2019. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000322-26.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: AMILSON DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora 

sobre a petição de id n.º 30725072, devendo manifestar-se o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 2019. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000608-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA SOARES (REQUERENTE)

NELSON BARRETO DE MENEZES (REQUERENTE)

MARCIANA VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000608-04.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: SANDRA MARIA SOARES, MARCIANA VIEIRA DE MELO, 

NELSON BARRETO DE MENEZES REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Vistos. INTIME-SE a parte autora para manifestar acerca do 

petitório de ID 27491717, requerendo o que é direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Somente então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

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 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000715-14.2020.8.11.0011. 

IMPETRANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA IMPETRADO: 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT AUTORIDADE COATORA: 

EUCLIDES DA SILVA PAIXAO Vistos. Considerando que a decisão 

proferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 30743226) não alterou a 

situação fática dos autos, eis que foi rejeitado referido recurso, 

CUMPRA-SE na íntegra a sentença de ID 30745950. Somente então, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAVALIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000661-19.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS CAVALIERI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos 

por JOSE CARLOS CAVALIERI, em que alega contradição na decisão de id 

nº 27597308. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a 

contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que 

a decisão se limitou a discorrer acerca da determinação da Corregedoria 

do Estado de Mato Grosso, bem como que referida determinação 

encontra-se suspensa, motivo pelo qual o processo deve tramitar 

regularmente, inexistindo qualquer determinação de remessa do feito, ao 

contrário do aduzido pelo embargante. Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que prolatada. CUMPRA-SE. INTIMEM-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001427-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENILCE REZENDE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001427-72.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ENILCE REZENDE DE SOUZA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de execução de 

sentença movida por Enilce Rezende de Souza, contra Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, satisfação do seu crédito 

materializado em decisão judicial. A autora aportou cálculo do débito 

atualizado no ID 30571141. No ID 30696372, o INSS concorda com o 

cálculo apresentado pela autora. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, 

considerando que a executada concordou com o valor apresentado pela 

exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado no ID 30571141 dos autos. 

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios. Deixo de 

condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis 

que não houve resistência à pretensão. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2020. (Assinado 
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digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000530-44.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ALEX SANDRO MONEZ EXECUTADO: TAMIRIS GOMES DA 

SILVA Vistos. Considerando o teor da manifestação de ID 29341698, 

DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias informe nos autos se a executada ainda está obstando as visitas ao 

menor, sendo que, caso positivo, deverá esclarecer em quais 

circunstâncias em que houve o descumprimento das condições do acordo 

homologado, tais como a forma como a visita foi proibida/dificultada, onde 

ocorreu, em que data, entre outros detalhes que permitam aferir a situação 

do descumprimento. Após, VISTA à Defensoria Pública para manifestar, 

em igual prazo. Em seguida, AO Ministério Público para emissão de 

parecer. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 2020. 

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

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000530-44.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ALEX SANDRO MONEZ EXECUTADO: TAMIRIS GOMES DA 

SILVA Vistos. Considerando o teor da manifestação de ID 29341698, 

DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias informe nos autos se a executada ainda está obstando as visitas ao 

menor, sendo que, caso positivo, deverá esclarecer em quais 

circunstâncias em que houve o descumprimento das condições do acordo 

homologado, tais como a forma como a visita foi proibida/dificultada, onde 

ocorreu, em que data, entre outros detalhes que permitam aferir a situação 

do descumprimento. Após, VISTA à Defensoria Pública para manifestar, 

em igual prazo. Em seguida, AO Ministério Público para emissão de 

parecer. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 2020. 

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

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000530-44.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ALEX SANDRO MONEZ EXECUTADO: TAMIRIS GOMES DA 

SILVA Vistos. Considerando o teor da manifestação de ID 29341698, 

DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias informe nos autos se a executada ainda está obstando as visitas ao 

menor, sendo que, caso positivo, deverá esclarecer em quais 

circunstâncias em que houve o descumprimento das condições do acordo 

homologado, tais como a forma como a visita foi proibida/dificultada, onde 

ocorreu, em que data, entre outros detalhes que permitam aferir a situação 

do descumprimento. Após, VISTA à Defensoria Pública para manifestar, 

em igual prazo. Em seguida, AO Ministério Público para emissão de 

parecer. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de março de 2020. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001096-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001096-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VALTER DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos 

por VALTER DOS SANTOS, em que alega contradição na decisão de id nº 

27597874. Os autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a 

contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que 

a decisão se limitou a discorrer acerca da determinação da Corregedoria 

do Estado de Mato Grosso, bem como que referida determinação 

encontra-se suspensa, motivo pelo qual o processo deve tramitar 

regularmente, inexistindo qualquer determinação de remessa do feito, ao 

contrário do aduzido pelo embargante. Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que prolatada. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA SANTOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000010-16.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA DILMA SANTOS DE SOUSA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que a parte 

requerente não compareceu para realização da perícia médica, consoante 

demonstrado em id nº 30328409, INTIME-SE pessoalmente a autora para 

justificar sua ausência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão da produção da prova. Após, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002957-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS APARECIDO MARQUES (EMBARGANTE)

VERA LUCIA CAETANO MARQUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002957-77.2019.8.11.0011. 

EMBARGANTE: DOMINGOS APARECIDO MARQUES, VERA LUCIA 

CAETANO MARQUES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

RECEBO os embargos, eis que tempestivos. Nos termos do artigo 920 do 

Código de Processo Civil, CITE-SE a parte embargada para, querendo, 

apresentar impugnação aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Se, 

eventualmente, com a impugnação, a parte embargada suscitar matéria 

preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a embargante para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida todas as 

formalidades supramencionadas, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

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

Mirassol D´Oeste/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003341-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para comparecer na 

audiência Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Gabinete Data: 17/06/2020, 

Hora: 14:00, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016, devendo ser 

apresentado rol de testemunhas no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003341-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003341-40.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA DALVINA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos 

termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova. Assim, analisadas e afastadas as 

prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pela produção de prova testemunhal, enquanto a Autarquia Federal 

requereu depoimento pessoal do autor sob pena de confesso. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda 

que descontínuo b) regime de economia familiar e c) período de tempo que 

trabalhou no campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol 

deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da 

solenidade, devendo seu advogado informar ou intimar as testemunhas da 

data, horário e local da realização da solenidade, salvo exceções legais, 

sendo o não comparecimento presumido como desistência, nos termos do 

que preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, INDEFIRO o pleito de 

depoimento pessoal, eis que não influenciará no julgamento do feito, sendo 

a prova testemunhal suficiente a tanto. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/06/2020, às 14h00min. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-94.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000645-94.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Concessão de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido 

de Tutela de Urgência” proposta por Cláudio Rodrigues de Jesus, neste 

ato representado por Antonio Francisco Tolló 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: “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)”. 

(Negritos Acrescidos) “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 
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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)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que os documentos médicos 

juntados são apenas exames e não trazem qualquer prova inequívoca da 

incapacidade da autora em exercer suas atividades laborais. Assim, 

restam algumas provas imprescindíveis para a concessão do beneficio 

pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de março de 2020 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003107-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA NUNES MARTINEZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003107-58.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: KEYLA NUNES MARTINEZ DA COSTA REQUERIDO: 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não havendo 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) se 

existem vagas não preenchidas na rede pública estadual para o cargo da 

requerente; 2) se sim, quantas; 3) se as vagas preenchidas pelo 

processo seletivo são realmente de caráter temporário e excepcional; 

Considerando que a parte requerente pugnou pela produção de prova 

testemunhal. Assim, considerando os argumentos tecidos, entendo 

necessária a instrução do feito e produção da prova perseguida. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2020, às 

13:30h, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo 

legal, sob pena de preclusão, bem como ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo. INTIME-SE as partes para colheita do depoimento do 

pessoal, com as advertências do não comparecimento (art.385, § 1º,CPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003107-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA NUNES MARTINEZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00 (cem reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação de audiência, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Em tempo, considerando 

que esta Magistrada fora convocada para atuar no Regime de Exceção 

instaurado na 4ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT no período de 

22/03/2020 a 03/04/2020, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 21/05/2020 às 14h00min, devendo as partes serem intimadas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Em tempo, considerando 

que esta Magistrada fora convocada para atuar no Regime de Exceção 

instaurado na 4ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT no período de 

22/03/2020 a 03/04/2020, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para 

o dia 21/05/2020 às 14h00min, devendo as partes serem intimadas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Considerando que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. Considerando que não 

há prejudiciais ou preliminares a serem expurgadas, DOU POR SANEADO 

O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como de depoimento pessoal, ao passo que a 

demandada pugnou pelo julgamento antecipado. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) se houve o equívoco dos funcionários do Detran na 

entrega do documento; b) se de tal ato decorreram danos ao autor; c) 

Caso positivo, quais os danos sofridos. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, bem como DETERMINO a intimação da parte autora para o 

pertinente depoimento pessoal, devendo ser apresentado rol de 

testemunhas no prazo legal. Sendo assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/03/2020 às 13h30min, sendo que o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providencias as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Considerando que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. Considerando que não 

há prejudiciais ou preliminares a serem expurgadas, DOU POR SANEADO 

O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como de depoimento pessoal, ao passo que a 

demandada pugnou pelo julgamento antecipado. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) se houve o equívoco dos funcionários do Detran na 

entrega do documento; b) se de tal ato decorreram danos ao autor; c) 

Caso positivo, quais os danos sofridos. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, bem como DETERMINO a intimação da parte autora para o 

pertinente depoimento pessoal, devendo ser apresentado rol de 

testemunhas no prazo legal. Sendo assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/03/2020 às 13h30min, sendo que o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providencias as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Considerando que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. Considerando que não 

há prejudiciais ou preliminares a serem expurgadas, DOU POR SANEADO 

O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como de depoimento pessoal, ao passo que a 

demandada pugnou pelo julgamento antecipado. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) se houve o equívoco dos funcionários do Detran na 

entrega do documento; b) se de tal ato decorreram danos ao autor; c) 

Caso positivo, quais os danos sofridos. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, bem como DETERMINO a intimação da parte autora para o 

pertinente depoimento pessoal, devendo ser apresentado rol de 

testemunhas no prazo legal. Sendo assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/03/2020 às 13h30min, sendo que o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providencias as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001990-32.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO DE OLIVEIRA RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Considerando que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. Considerando que não 

há prejudiciais ou preliminares a serem expurgadas, DOU POR SANEADO 

O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pela produção de prova 

testemunhal, bem como de depoimento pessoal, ao passo que a 

demandada pugnou pelo julgamento antecipado. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos 

controvertidos: a) se houve o equívoco dos funcionários do Detran na 

entrega do documento; b) se de tal ato decorreram danos ao autor; c) 

Caso positivo, quais os danos sofridos. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, bem como DETERMINO a intimação da parte autora para o 

pertinente depoimento pessoal, devendo ser apresentado rol de 

testemunhas no prazo legal. Sendo assim, DESIGNO audiência de 
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instrução e julgamento para o dia 05/03/2020 às 13h30min, sendo que o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providencias as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT, 4 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002982-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Mirassol D'Oeste-MT (REU)

ALVAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002982-90.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA SONIA LIMA RIBEIRO REU: ALVAY COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT 

Vistos. Em tempo, considerando que esta Magistrada fora convocada para 

atuar no Regime de Exceção instaurado na 4ª Vara Cível da comarca de 

Sorriso/MT no período de 22/03/2020 a 03/04/2020, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 21/05/2020 às 14h30min, devendo 

as partes serem intimadas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de 

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

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002166-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. D. M. D. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002166-11.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ELIZABETE LUCENA DA SILVA Vistos. Em tempo, considerando que esta 

Magistrada fora convocada para atuar no Regime de Exceção instaurado 

na 4ª Vara Cível da comarca de Sorriso/MT no período de 22/03/2020 a 

03/04/2020, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 

29/04/2020 às 14h00min, devendo as partes serem intimadas. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M A LOPES SUPERMERCADO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000621-66.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: M A LOPES SUPERMERCADO - ME 

Vistos. CUMPRA-SE decisão proferida em ID 30250125. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003894-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RIBEIRO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

30 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003827-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

30 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001861-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRICILA MONTALVAO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001861-27.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ALINE PRICILA MONTALVAO 

FARIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 
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recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 27 

de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 449936-0, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 16337812, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 20808519, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de Julho de 2019 às 16h30min. 

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: 1000839-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FARIA CARRASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA ARGENTINO OAB - MT21507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

de Id. 30817925, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §3º da R. Decisão de Id. 30409913. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 30 de março de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30755825, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 16/06/2020, Hora: 16:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30755001, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 16/06/2020, Hora: 14:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30755007, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 16/06/2020, Hora: 14:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30756461, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 16/06/2020, Hora: 17:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 
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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: 1001385-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29676844, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 600303-6, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRADE MEDEIROS 86165640125 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30727652, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 599929-4, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30025872, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 600300-1, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000004-14.2017.8.11.0011. REQUERENTE: EDENICE DE ALMEIDA LIMA 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Os autos vieram 

conclusos diante da petição de ID 30584320 em que a requerida pugna 

pela extinção do feito ao argumento de que todos os créditos anteriores à 

recuperação devem se submeter aos efeitos desta e ser pago conforme 

plano homologado. Pois bem. Contudo, tenho que os argumentos da 

executada não merecem prosperar. Explico. A Lei de n. 11.101/05 

preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da 

recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído quando 

do trânsito em julgado da sentença, datado em 12/12/2019 em ID n. 

27219023, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

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

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

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

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

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

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

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

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

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

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

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

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

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

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

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

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

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

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

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

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

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

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

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim, com o fito 

de dar prosseguimento ao feito, na toada da manifestação da exequete, 

determino que se INTIME 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 
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patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. 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. 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). Não apresentados 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 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, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002391-31.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: ALCINO RIBEIRO DE SOUZA Vistos. 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 jurisdicional para ver sua 

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

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

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

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

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

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

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

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

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

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

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 30 de março de 2020. (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002400-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002400-90.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: BENEDITO JOSE DA SILVA Vistos. Trata-se de “AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” proposta por MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP, em desfavor de BENEDITO JOSE DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. Entre um 

ato e outro, a parte autora pugnou pela extinção do feito e expedição de 

certidão de crédito. Vieram-me os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante o pleito de extinção da ação formulado pelo 

exequente, o qual tenho como pedido de desistência. Nesse diapasão, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do NCPC. Expeça-se a competente Certidão de Crédito. Sem condenação 

em custas e honorários nos termos do art. 54 da lei 9.099/95. Com o 

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

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PIRES SANTANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000095-02.2020.8.11.0011. AUTOR: MARCELO V. VITORAZZI - EPP REU: 

MARCOS ANTONIO PIRES SANTANA Vistos. A despeito de o 

procedimento adotado pela Lei 9.099/95 ter como preceitos fundamentais 

a celeridade processual e a informalidade, o pleito de citação via telefone 

não merece próspero, conquanto exista procedimento próprio para tal ato 

dentro da referida lei, mais especificamente no art. 18, § 1º, 2º e 3º, os 

quais preveem a imprescindibilidade do envio da cópia do pedido inicial, o 

que via telefone restaria prejudicado. Dessa feita, muito embora outros 

atos que necessitem tão somente de intimação da parte possam ser feitos 

via telefone, tal não é aplicável à citação, eis que diligência mais complexa 

e passível de anulação em caso de cerceamento de defesa, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido em voga. Assim, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 30 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010036-27.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 30593995, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 599922-7, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

I. R. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000906-96.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): I. R. M. D. O., ROSINEIA FERREIRA RODRIGUES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Verifico que 

todos os documentos são referentes a eventos ocorridos na cidade de 

Nobres/MT, inclusive o endereço da reclamante e filhos é daquele 

município, segundo documentos que instruem a contestação do INSS. 

Como não cabe ao advogado escolher a seu bel prazer a comarca onde 

vai propor a ação, determino que junte aos autos, no prazo de 30 dias, 

cópia de comprovante de matrícula (atestado escolar) dos filhos menores, 

demonstrando que residiam em Nova Mutum no momento da propositura da 

ação. Em caso de omissão será considerado como endereço aquele 

apresentado pelo INSS e, por conseguinte, declinado o processo para a 

comarca de Nobres/MT. Nova Mutum/MT, 28 de março de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001309-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SILVA HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

SULTERMINAIS DE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MS14666 (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo legal, diante da correspondência devolvida, 

bem como apresente impugnação as contestações juntadas aos autos, 

sob pena de extinção. Nova Mutum,29 de março de 2020. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000994-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000994-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: HELEN CAROLINE DA SILVA Sentença. Vistos, etc. 

Informo que o motivo da suspeição não mais persiste. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada por Administradora de Consórcio 

Nacional Honda, em face de Helen Carolina da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Com o regular trâmite da demanda, as 

partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão 

perpetrada nestes autos, conforme Ids. 15260100, 15260102, 15260103, 

15260106 e 15260112. Diante do exposto, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Ids. 15260100, 

15260102, 15260103, 15260106 e 15260112) para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, c.c. o 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios conforme constou no acordo, respeitando o artigo 90, § 3°, 

do Código de Processo Civil, somente para custas finais. Promovo a baixa 

pelo Sistema Renajud de eventuais restrições, efetivadas por este juízo. 

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de Novembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000994-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000994-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: HELEN CAROLINE DA SILVA Sentença. Vistos, etc. 

Informo que o motivo da suspeição não mais persiste. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada por Administradora de Consórcio 

Nacional Honda, em face de Helen Carolina da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Com o regular trâmite da demanda, as 

partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão 

perpetrada nestes autos, conforme Ids. 15260100, 15260102, 15260103, 

15260106 e 15260112. Diante do exposto, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Ids. 15260100, 

15260102, 15260103, 15260106 e 15260112) para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, c.c. o 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios conforme constou no acordo, respeitando o artigo 90, § 3°, 

do Código de Processo Civil, somente para custas finais. Promovo a baixa 

pelo Sistema Renajud de eventuais restrições, efetivadas por este juízo. 

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de Novembro de 2019. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-66.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000121-66.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): JOAO MARIA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com Averbação 

do Período Rural Híbrida proposta por João Maria dos Santos do em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Defiro a gratuidade 

da justiça conforme artigo 98 do Código de processo Civil. Recebo a inicial, 

eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o 

art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como inexistentes as 

hipóteses do art. 330 do referido Codex. Uma vez que no caso dos autos 

as chances de autocomposição (CPC art. 334, §4º) são mínimas, vez que 

não há procurador da fazenda pública nesta comarca, cite-se o réu com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Após, intime-se a parte Autora para prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 

de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000184-91.2020.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO MANOEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000184-91.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: NATALINO MANOEL DA CONCEICAO REQUERIDO: VALMIR 

Vistos, etc. Após análise Renajud, defiro a gratuidade de justiça. 

Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. Nesse prazo, 

poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos monitórios, que 

suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a que não sendo 

eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. Advirto, ainda, 

que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de custas e 

somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de inércia será 

constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido intimado de que 

com a referida constituição haverá majoração de honorários para 10% do 

valor da causa e aplicação de multa em 10% do valor da causa. 

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 

de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000473-24.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

B. E. D. S. S. OAB - 078.322.451-66 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000473-24.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNO DA SILVA REPRESENTANTE: B. E. D. S. S. 

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, etc. Defiro o pedido da 

gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. Por 

cautela, oficie-se ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

solicitando informações sobre a existência de outros dependentes 

habilitados em nome da falecida, Senhora Elzilene da Silva Santos, o que 

deverá ser informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de crime de 

desobediência. Requisite-se, ainda, informações ao gerente da agência 

local da Caixa Econômica Federal, acerca de saldos em nome da “de 

cujus”, o que deverá ser informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de crime de desobediência. Com as diligências retro, encaminhem-se 

cópia da certidão de óbito e da presente decisão. Sem prejuízo, 

considerando que na Certidão de Óbito consta que a “de cujus” deixou 

outro herdeiro e diante do contexto apresentado no corpo da inicial, este 

Juízo com o fito garantir celeridade ao feito esclarece o pedido da peça 

inaugural no sentido de que “a parte Autora somente fará jus à sua cota 

parte, ou seja, 50% dos valores”. A parte Postulante deverá, no prazo de 

15 (quinze) dias manifestar se ratifica a referida alteração ou proceder 

com a retificação da exordial, incluindo o outro herdeiro, caso queira, 

sendo que o silêncio será interpretado como concordância tácita com o 

previsto no parágrafo anterior. Por corolário, notifique-se o herdeiro 

Esmael Santos Vieira, no endereço a ser informado pela parte Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para tomar ciência da presente ação e 

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

Sobrevindo informação de que o referido herdeiro se encontra em local 

incerto e não sabido, desde já determino que a sua intimação seja 

realizada por meio de edital. Com o aporte aos autos das respostas, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público, para emissão de parecer, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 30 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003158-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILENICE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL AGRO S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente acerca da expedição dos alvarás nos presentes autos, devendo 

promover as providências necessárias ao levantamento dos referidos 

valores junto às instituições bancárias, prestando contas, no prazo de 05 

(cinco) dias. Nova Mutum,30 de março de 2020. MILENE ARISSAVA 

Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002495-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHA TEODORO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SUZA MARI COELHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002495-89.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO EXPEDIDO NA COMARCA DE MATUPÁ - MT, 

no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000165-85.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA OAB - MG84983 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI NOVELLI (REQUERIDO)

CARLA ELIZABETH MALINOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000165-85.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003193-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DA SILVA DA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Nova Mutum,30 

de março de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002040-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo: 1002040-61.2018.8.11.0086 / Nos termos da legislação vigente 

e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte XXXXXXX, 

por seus advogados, para se manifestar acerca da diligência negativa do 

Oficial de Justiça retro Id. 25928048, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de novo mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Nova Mutum, 30 

de março de 2020 MILENE ARISSAVA Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000960-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA FERNANDA CAMPOS MARCONDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON ANDRE RONSSANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000960-62.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: KAMILLA FERNANDA CAMPOS MARCONDES EXECUTADO: 

MAYCON ANDRE RONSSANI Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por Kamilla Fernanda Campos, em 

desfavor de Maykon André Ronssani, todos qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento dos alimentos relativo aos meses de 

outubro/2017, dezembro/2017, abril/2018, dezembro/2018 e abril/2019, 

débitos sujeitos à penhora de bens do devedor. A inicial foi recebida no Id. 

17355976. A parte Exequente formula pedido de penhora de numerários, 

negativação do nome do Requerido e pesquisas de bens por meio do 

Sistema Renajud e no Cartório de Registro de Imóveis (Id. 18808556). 

Devidamente intimado (Id. 18430283), o Executado apresenta impugnação 

de Id. 19048663. Instada a se manifestar, a Demandante quedou-se 

silente. É o breve relatório. Fundamento e decido. O acordo objeto do 

presente cumprimento de sentença prevê 01 (uma) entrada para 

23.10.2017 – 11.000,00 (onze mil reais) e 05 (cinco) parcelas nas datas 

de: a) 23.12.2017 – R$ 6.000,00 (seis mil reais); b) 23.04.2018 - R$ 

11.000,00 (onze mil reais); c) 23.12.2018 - R$ 11.000,00 (onze mil reais); 

d) 23.04.2019 - R$ 11.000,00 (onze mil reais); e, e) 23.12.2019 - R$ 

10.000,00 (dez mil reais). A parte Executada em sede de impugnação 

apresenta comprovantes de pagamento dos valores de R$ 11.000,00 

(onze mil reais), R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 5.675,00 (cinco mil, seiscentos 

e setenta e cinco reais), R$ 6.000,00 (seis mil reais), R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), respectivamente nos dias 

23.10.2017, 27.12.2017, 16.01.2018, 18.05.2018, 19.07.2018, 26.12.2018. 

Nesse ponto, é possível notar que o Executado depositou a o valor da 

entrada e efetuou o pagamento de algumas parcelas, das quais a parte 

Exequente, apesar de devidamente intimada, não se insurgiu, 

operando-se, assim, a preclusão. Sob este prisma, embora o pagamento 

tenha sido realizado com atraso, as referidas quantias devem ser 

excluídas do cálculo, sob pena de enriquecimento indevido da Credora. 

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, decido: 1) 

ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de Id. 19048663 e reconheço o 

pagamento de R$ 41.675 (quarenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco 

reais); 2) DETERMINO a intimação da parte Exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, retificar a planilha de cálculo, dela abatendo o valor 

indicado nesta decisão e atualizando o remanescente. 3) POSTERGO a 

análise dos pedidos contidos no petitório de Id. 18808556. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002949-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE KUNZLER SCHUTZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO(A))

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1002949-69.2019.8.11.0086. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SOLANGE KUNZLER SCHUTZ 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL 

Vistos etc. Considerando o polo passivo e o valor da causa de R$ 

1.000,00, declino o processo para os Juizados da Fazenda Pública. 

Cumpra-se. COM URGÊNCIA. NOVA MUTUM, 28 de março de 2020.. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002546-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA TERESINHA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON RIBEIRO OAB - RS41179 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002546-97.2017.8.11.0045 
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AUTOR: NEUSA TERESINHA DO CARMO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. Trata-se de ação de concessão de 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição proposta por Neusa Teresinha 

do Carmo, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

almejando benefício previdenciário que intitula ter direito. 2. Da análise dos 

autos, infere-se que, em casos como o presente, é concorrente a 

competência do Juízo Federal com jurisdição sobre o domicílio do autor e 

do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo prevalecer a 

opção exercida pelo segurado, a teor do preconizado na Súmula nº. 689 

da Suprema Corte: “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição 

previdenciária perante o Juízo Federal do seu domicílio ou nas varas 

federais da capital do estado-membro”. Nas hipóteses em que a comarca 

não é sede de vara do juízo federal, dispõe a Constituição Federal em seu 

artigo 109, § 3º, que: “Serão processadas e julgadas na justiça estadual, 

no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado”. Conclui-se, 

assim, que o segurado não tem a faculdade de aforar feito contra a 

Autarquia Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de 

seu domicílio, tendo em vista que a finalidade da norma inserta no art. 109, 

§ 3º, da CF, que versa que a competência delegada, é justamente de 

oportunizar e facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local 

onde vive, naturalmente considerando as dificuldades, financeiras 

inclusive, de deslocar-se para outro foro. Diferentemente do que 

normalmente ocorre nos casos de competência territorial, aqui não há que 

se falar em competência relativa do Juízo Estadual do domicílio do autor, 

mas, sim, em competência absoluta deste em relação aos demais Juízos 

Estaduais, decorrente da norma constitucional que prevê a delegação. É 

que, tendo o autor optado por não propor a ação no Juízo Federal, não há 

delegação senão para o Juízo de Direito do domicílio, sendo os demais 

Juízos absolutamente incompetentes para o trato da matéria. Sendo 

absoluta a competência, cabível sua declinação, de ofício, não se 

aplicando a regra processual de prorrogação da competência por 

inexistência de exceção oferecida pela autarquia ré. Os seguintes 

precedentes bem confortam tal entendimento: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA - ART. 109, § 3º, 

CF - JUÍZOS ESTADUAIS DE COMARCAS CONTÍGUAS - DETERMINAÇÃO 

DO ENDEREÇO DO AUTOR - COMPETÊNCIA FUNCIONAL, PORTANTO, 

ABSOLUTA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. 

O art. 109, § 3º da CF faculta ao beneficiário da Previdência Social ajuizar 

ação no foro da Justiça Estadual da comarca onde tem domicílio. Tal 

competência funcional deriva do texto constitucional, por isso é absoluta e 

declarável ex officio. Precedente desta Seção (CC 96.01.32950-1/MG, Rel. 

JUIZ ALOISIO PALMEIRA, 1ª Seção, DJ 28.04.97, p. 27928). 2. 

Comprovado nos autos que o autor é domiciliado em Timóteo/MG, é 

competente o Juízo suscitante à qual pertence o domicílio. Há de ser 

observada a regra constitucional acerca da competência, que não chega 

ao ponto de permitir, na espécie, a livre escolha do foro por parte do 

beneficiário. 3. Competência do juízo suscitante, para onde devem ser 

remetidos os autos. (TRF-1ª Região - CC 2000.01.00.081432-4/MG, Rel. 

Juiz Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Seção, DJ p.441 de 

05/11/2001) PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ENTRE VARAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DELEGADA. DOMICÍLIO DA 

PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 109, § 3º, CF. 1 - 

Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre dois 

juízes estaduais, tendo o segurado ajuizado a ação previdenciária na 

comarca que não é de seu domicílio. - Segundo interpretação 

jurisprudencial e à vista do contido no § 3º do art. 109 da CF, o segurado, 

cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções de 

aforamento da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o 

Juízo Estadual da comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da 

capital do Estado-membro. 2 - Tendo o segurado optado por ajuizar a ação 

previdenciária perante Juízo Estadual, terá de fazê-lo em relação à 

comarca que seja de seu domicílio, mas não em outro Juízo Estadual onde 

não resida, como na hipótese presente, pois em relação a esse foro não 

há competência delegada. É que em se tratando de conflito de 

competência estabelecido entre dois Juízes Estaduais, somente um deles 

detém a delegação da competência federal, não se aplicando nesse caso 

a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o princípio 

da perpetuatio jurisdictionis (art. 87 do CPC), por não se tratar de 

competência relativa, mas, sim, de competência absoluta decorrente de 

norma constitucional (§ 3º do art. 109 da CF). 3 - Conflito conhecido para 

declarar a competência do juízo Suscitante. (TRF4, Conflito de 

Competência n. 2006.04.00.022544-9, Terceira Seção, Rel. Juiz Federal 

Jorge Antonio Maurique, DJ 23-08-2006) CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO CONTRA O INSS. 

ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. Em face 

do disposto no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, tratando-se de litígio 

contra instituição da previdência social, o ajuizamento da ação, se não 

ocorrer na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado, pode ser 

feito tanto perante o juízo federal da respectiva jurisdição como perante as 

varas federais da capital do Estado-membro. Precedentes. Recurso 

extraordinário conhecido e provido. (STF, RE n. 293.246-9/RS, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 02-04-2004) PROCESSO CIVIL. 

APOSENTADORIA RURAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE 

DIREITO DE COMARCAS DIFERENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. 

ABSOLUTA. A competência funcional é absoluta, insusceptível de 

modificação (CF - artigo 109, parágrafo 3º). O foro competente para 

processar e julgar pedido de aposentadoria ou outro benefício devido pela 

Previdência Social é o do domicílio do segurado ou beneficiário. Cabimento 

da declaração, de ofício, da incompetência. (TRF-1ª Região - CC 

96.01.32950-1/MG, Rel. Juiz Aloísio Palmeira, Primeira Seção, DJ p.27928 

de 28/04/1997) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO 

SEGURADO E VARA ESTADUAL EM QUE PROPOSTA A AÇÃO. 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO DE OFÍCIO. 1. 

Em se tratando de ação proposta por beneficiário da previdência social 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, perante a Justiça Estadual, no 

exercício da competência federal delegada, nos termos do § 3º, art. 109, 

da CF/88, afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da 

comarca de domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. A faculdade 

de escolha de foro não possibilita a propositura de ação previdenciária 

perante Juízo de Direito estranho ao domicílio do segurado/beneficiário ou 

ao do INSS. 2. Residente o autor na Comarca de Jaru/RO, que não é sede 

de vara federal, nem se encontra incluída na jurisdição do Juízo de Direito 

da Comarca de Machadinho do Oeste/RO, correta a decisão do Juízo de 

Direito desta de declinar, de ofício, a competência para processar e julgar 

a ação previdenciária ao Juízo Estadual com jurisdição no foro de domicílio 

do autor (Comarca de Jaru/RO). 3. Conflito Negativo de Competência 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. A Seção, por unanimidade, conheceu do 

conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Jaru/RO, suscitante. (TRF-1ª Região – CC 64646 RO 

2008.01.00.064646-9, Relator(a): Des. Federal Francisco De Assis Betti, 

julgamento: 17/03/2009, Primeira Seção, Publicação: 06/04/2009 e-DJF1 

p.68) 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 109, § 3º, da CF e art. 

64, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar 

e julgar o presente feito, e determino sua remessa ao Juízo Estadual do 

domicílio do autor, naturalmente competente para o seu deslinde. Se a 

cidade do domicílio do autor for sede da Justiça Federal, a esta os autos 

deverão ser encaminhados. 4. Cancele-se o ato designado à fl. id. 

9198577. 5. Intimem-se. Cumpra-se. 6. Às providencias. Lucas do Rio 

Verde-MT, 13 de Setembro de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-74.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA BAZANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

CLARICE BAGNARA SCHLEICHER OAB - MT19936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000211-74.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): IVONE MARIA BAZANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Nesse ato, junto aos autos extrato 

Renajud do marido da parte autora. Intime-se a parte Autora a fim de 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de 

Processo Civil), para fins de regularizar o conjunto probatório da sua 
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situação de pobreza. Cabe à parte postulante demonstrar, contabilmente e 

de forma detalhada o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa 

judiciária exigida. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ou indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000419-58.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERMANO PLETSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000419-58.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): JOAO GERMANO PLETSCH REU: HDI SEGUROS S.A. Vistos, 

etc. Neste ato, junto o Renajud da parte autora. Intime-se a parte Autora a 

fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código 

de Processo Civil), para fins de regularizar o conjunto probatório da sua 

situação de pobreza. Cabe à parte postulante demonstrar, contabilmente e 

de forma detalhada o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa 

judiciária exigida. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ou indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-30.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BASILIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000104-30.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): MANOEL BASILIO RODRIGUES REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil), para fins de 

regularizar o conjunto probatório da sua situação de pobreza. Cabe à 

parte postulante demonstrar, contabilmente e de forma detalhada o motivo 

da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária ou indeferimento da petição inicial, na forma do art. 

321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 30 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002842-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO JOAO TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002842-59.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): JACINTO JOAO TOLEDO REU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS 

- CUIABÁ-MT, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Sentença. Vistos etc. Jacinto João Toledo, devidamente qualificado nos 

autos, propôs a presente Ação para a Concessão de Aposentadoria 

Rural, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, igualmente 

qualificado. A parte requerente alega em sua petição inicial que nasceu em 

30 de janeiro de 1956, cotando com mais de 60 anos na data do ingresso 

da demanda. Informa que iniciou sua atividade rural na infância, em 

pequena propriedade pertencente a família, localizado em Nobres/MT e 

Rosário Oeste/MT, sendo que desde 2001 está assentado no Pontal do 

Marape, permanecendo até os dias atuais. Citada, a autarquia contestou o 

pedido alegando falta de qualidade de segurado e junta do CNIS do 

requerente comprovando trabalho com carteira assinada dele e de sua 

esposa. Na audiência, ausente o Requerido, foram ouvidas, além da 

Requerente, duas testemunhas/informantes. É o relato do necessário. 

Fundamento. Analisando detidamente os autos, verifico que deve ser 

reconhecida a procedência do pedido. Isso porque, como bem explanado 

pela Requerente, o deferimento do benefício pleiteado depende do 

atendimento de todos os requisitos elencados pela lei. Para o caso da 

aposentadoria por idade, exige-se 180 meses de contribuição, esta 

considerada como carência, com a idade de 55 anos, para a segurada 

mulher, e de 60 anos para o segurado homem, requisitos cumulativos. 

Quanto ao primeiro requisito, qual seja, a idade superior à mínima, tenho 

que a cópia da carteira de identidade de Id. 16641278 é suficiente para 

demonstrar o seu fiel atendimento. Ademais, é matéria incontroversa nos 

autos. No tocante aos requisitos segundo e terceiro, quais sejam, a 

carência e a qualidade de segurada especial, restaram plenamente 

demonstrados pela Requerente. Com efeito, a parte autora traz para 

instruir a demanda os seguintes documentos: Id.. 16641599 – 1. Procura 

demonstrar tempo de serviço rural de 2001 a 2011, trazendo aos autos: 

cópia de Declaração dos Sindicato de Trabalhadores Rurais de Nova 

Mutum/MT, atestando serviço prestado como segurado especial de 2001 a 

2017; comprovação de ocupação rural da área no Incra desde o ano de 

2001, Nota Fiscal do ano de 2002 atestando a compra de produtos para 

lavoura, como calcário e semente de hortaliça; compra de sal mineral no 

ano de 2003; vacina de aftosa do ano de 2004; produtos rurais do ano de 

2005; comércio de bovinos nos anos de 2006/2007/2008, vacinação do 

ano de 2009, conjunto de ordenha ano de 2010, compra de leite imaturo no 

ano de 2011; Id. 16641600 Adesão ao Pronaf no ano 2012, nota fiscal de 

compra de panela e serra mármore atestando a residência em sítio no ano 

de 2013; compra de argamassa e massa corrida atestando endereço no 

ano de 2014; compra de vacina de aftosa no ano de 2015; compra vacina 

de brucelose no ano de 2016; atestado Indea que possui cabeças de gado 

no ano de 2017,matrícula do filho Juliano dos Santos Toledo em escola 

rural dos anos de 2001 a 2008; declaração de parceria com o Senhor 

Gilberto de Lima; Certidão do Incra que demonstra se tratar de assentado 

desde o ano de 2001. Os vínculos que se encontram no CNIS da parte 

autora são de cunho eminentemente rural após o ano de 2001, sendo 

sazonais. Enquanto que os vínculos de sua esposa, apesar de atestarem 

serviço puramente urbano, como no caso da Tonello, são sazonais e se 

justificam pela falta de educação de qualidade para os filhos adolescentes 

no Pontal do Marape, local distante do centro de Nova Mutum/MT(conforme 

atestado escolar). No mesmo sentido, admitindo trabalhos sazonais 

urbanos, já se manifestou o TRF1: Parte superior do formulário 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. A 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no artigo 142 da Lei n. 8213/91, mediante início razoável de prova 

material, corroborada 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). 2. No tocante à 

prova do labor rural, cumpre registrar que o eg. Superior Tribunal de 

Justiça adotou, em matéria previdenciária, a solução pro misero, dada a 

notória dificuldade dos trabalhadores rurais em comprovar todo o período 

de atividade. É pacífica a jurisprudência do STJ e desta Corte no sentido 

de que o rol do art. 106 da Lei 8.213/91 é meramente exemplificativo, (STJ 

AgRG no REsp 1073730/CE) sendo admissíveis, portanto, outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 250 de 443



documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos, nos quais esteja especificada a profissão da parte 

autora ou de seu cônjuge/companheiro como trabalhador rural. 3. No caso, 

a parte autora cumpriu o requisito etário, uma vez que completou 55 anos 

de idade no ano de 2010 (nascimento em 24/04/1955 - fls. 15). Quanto à 

condição de segurada especial verifica-se o início de prova material 

suficiente ao reconhecimento da condição de rurícola da autora, mediante 

prova documental acostada aos autos, destacando-se, certidão de 

casamento, realizado em 17/06/1972, onde consta a profissão do marido 

da autora como lavrador (fls. 16); certidão de óbito ocorrido em 25/05 de 

2007 em que consta a ocupação do cônjuge falecido também como 

lavrador, e demais documentos. Registre-se, ademais, que a existência de 

vínculos urbanos constantes da CTPS e do CNIS do esposo falecido da 

autora, não se prestam a desqualificar a qualidade de segurada especial, 

tendo em vista que apontam vínculo junto à "Cooperativa Agroálcool Carmo 

Rio Verde Ltda " e em períodos sazonais, denotando a atuação do autor 

com a atividade relativa à manuseio da cana-de-açúcar, compatível com a 

atividade rural. Assim, o labor como diarista não desconfigura a condição 

de rurícola, pois este era desempenhado como complemento ao labor rural 

próprio. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas ouvidas em 

audiência corroboraram com a conclusão do magistrado, tendo em vista 

que fortalecem as alegações da parte autora. 4. A matéria concernente 

aos consectários legais é de ordem pública e, portanto, aferível de ofício 

pelo julgador, consoante pacífico entendimento do STJ. Assim, alterar ou 

modificar de ofício o termo inicial ou percentual da correção monetária e 

dos juros de mora não configuram julgamento extra petita, tampouco se 

incorre no princípio da non reformatio in pejus (STJ, AgRg no REsp 

1.440.244/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

10/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.451.962/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2014; STJ, AgRg no 

AgRg no REsp 1.424.522/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe de 28/08/2014). E "a 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são 

obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, 

portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa 

razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera 

o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os 

processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em 

julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que 

falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). Por seu turno, quanto aos aludidos 

consectários legais (correção monetária e juros de mora), cabe a 

aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação dos 

juros de mora desde a citação, em relação às parcelas anteriores à 

mesma, ou desde o vencimento de cada parcela, se posteriores (vide 

tema 810 da repercussão geral, STF, RE 870.947/SE; e tema 905, STJ, 

RESP 1.495.146-MG). 5. Apelação do INSS e Remessa Necessária a que 

se nega provimento. Alteração, de ofício, dos juros de mora e correção 

monetária, nos termos do item 4. (AC 0003966-34.2012.4.01.9199, JUIZ 

FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.) Dessa forma, 

comprovada está que desde o ano de 2001 até o ano de 2018 (data do 

ingresso da demanda) passaram-se mais de 180 meses (comprovada a 

carência), bem como os documentos dos autos aliados a prova oral 

produzida são aptos a caracterizar o autor como trabalhador rural na 

qualidade de segurado especial, sendo a procedência do pedido medida 

que se impõe. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao autor a 

aposentadoria rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

salário, nos seguintes termos: a) o nome do segurado: JACINTO JOÃO DE 

TOLEDO b) CPF: 253.912.401-15; c) o benefício concedido: aposentadoria 

por idade rural , d) período de carência a ser considerado: 180 

meses/contribuições; e) a renda mensal atual: de 01 (um) salário mínimo; f) 

a data de início do benefício – DIB: (28/06/2017– data do pedido 

administrativo); g) data do início do pagamento: 30 dias da intimação do 

inss; Defiro a antecipação de tutela, forte nos argumentos trazidos nos 

autos e também do periculum in mora que a demora ocasiona na renda do 

trabalhador. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, no 

pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico do autor, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, §3º, I do NCPC 

e Súmula 111/STJ), isentando-o do recolhimento das custas processuais. 

Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Deste modo, findo o prazo de recurso voluntário, 

encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao 

reexame necessário. P.I.C. Às providências. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no artigo 1.006 da CNGJ. Nova Mutum/MT, 28 de março de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003191-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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:

DAIANE CUSTODIO (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1003191-62.2018.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: 

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-O, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-O, ANDRE LUIZ 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-O X DAIANE CUSTODIO - 

Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da 

legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

AUTORA, na pessoa de seu advogado, para que informe novo endereço 

executado para que se proceda nova tentativa de citação, conforme 

requerido na petição de ID. 24689466, tendo em vista a certidão Negativa 

do Oficial de Justiça de ID.22700196, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000892-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-Instituto Nacional da Seguridade Social (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000892-78.2019.8.11.0086 

Partes: ELIETE DE SOUZA DOS SANTOS - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - 

MT0013746A X INSS-Instituto Nacional da Seguridade Social - Assunto: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação vigente, dos 

artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 
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finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001189-85.2019.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos termos da Portaria nº. 247/2020, encartada anexa a 

presente decisão, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19, redesigno a audiência de conciliação 

anteriormente designada para o dia 26/06/2020, às 17 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. NOVA MUTUM, 30 

de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003133-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CASTOLDI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TFL-TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003133-59.2018.8.11.0086 Vistos. Em 

observância aos termos da Portaria nº. 247/2020, a qual dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, bem como 

ao artigo 2º, § 4º, e artigo 8º da Portaria nº. 249/2020, este último que 

procedeu a alteração no artigo 9º da Portaria nº. 247/2020, suspendendo 

os prazos processuais no período compreendido entre 17 de março a 20 

de abril de 2020, encartadas anexas a presente decisão e cujo teor atual 

dos artigos transcrevo a seguir: “Art. 2º Fica instituído o regime obrigatório 

de teletrabalho aos magistrados, servidores e colaboradores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período previsto no art. 1º desta 

Portaria, sem prejuízo de possível alteração quanto a esse termo final, a 

depender, nessa hipótese, da permanência da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do avanço dos 

casos de contaminação pelo Novo Corona vírus (COVID-19). [...] § 4º 

Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n.247, de 16 de março de 2020. [...] Art. 8º Fica alterado 

o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a 

vigorar com a seguinte redação: “Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos 

processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 

17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e 

processos de adolescentes em conflito com a lei com internação 

provisória decretada.” (NR)” Desse modo, redesigno a audiência de 

conciliação anteriormente designada para o dia 22/05/2020, às 17 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. NOVA MUTUM, 30 de 

março de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001417-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTINHO PETRI & CIA LTDA - ME (REU)

VANUSA DUTRA DOS SANTOS (REU)

 

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 citação e, até a 

presente data, o(s) Requerido(s) não comprovou nos autos o pagamento 

do débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos Embargos 

Monitórios, assim, IMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora 

para promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,28 de março de 2020. 

LUCIO SOUZA DE ANDRADE Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002104-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA CERVINSKI (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002104-71.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - MT9708-S X SANDRA APARECIDA CERVINSKI - 

Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para 

a imprensa com a finalidade de intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, para que fique ciente da certidão Negativa do Oficial de Justiça 

de ID.24843461, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA LOURENCA LEMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

M. A. DE ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MANOEL ADAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

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 1000910-36.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por CNF 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA em face de M. A. 

DE ALMEIDA E CIA MONT. IND. LTDA, MANOEL ADÃO DE ALMEIDA, 

MARTA LOURENÇA LEMEZ DE ALMEIDA, todos qualificadas nos autos em 

epígrafe. Foi juntado aos autos acordo conforme documento de (ID 

14058200) entabulado entre as partes, requerendo a homologação. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Em vista 

do acordo celebrado (ID 14058200), e por ser expressão de vontade das 

partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Isto posto, 

JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários na forma 

do acordo. Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da 

prolação de sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes. Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com a devida baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro 

de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001328-71.2018.8.11.0086

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:

S. S. D. P. (REQUERIDO)

 

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. 1001328-71.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de SAMIR SEBASTIÃO DE PINHO, ambos 

qualificados nos autos. A parte exequente informou o desinteresse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito 

conforme (ID 14404183) Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Ante o pedido formulado pela parte autora (ID 

14404183), é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, pelo 

fato da desistência. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, 

defiro integralmente o pedido de ID 14404183 e julgo extinto o PROCESSO 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

Processual Civil. Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 

de outubro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002943-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO LUIZ ECKSTEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002943-96.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, ajuizada pelo exequente ELIO 

LUIZ ECKSTEIN, em face do executado GERENCIA EXECUTIVA DO INSS – 

CUIABÁ - MT. No documento de ID nº 16794507, o exequente pugnou pela 

desistência da ação, com a sua consequente extinção sem julgamento do 

mérito. É o relatório. Fundamento e Decido. Ante o pedido formulado pela 

parte exequente ao documento de ID nº 16794507, é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, tendo em vista que a parte executada 

não fora citada. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro 

integralmente o pedido de ID nº 16794507, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

DA PARTE EXEQUENTE e julgo extinto o PROCESSO sem resolução de 

mérito, consoante artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. 

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2019. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000387-53.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA OAB - SP182007 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000387-53.2020.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

e taxas judiciais para distribuição da ação, bem como não atribuiu qualquer 

valor à causa na petição inicial. Dessa forma, intime-se o patrono da 

requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas e taxas judiciais, bem como atribuir valor à causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. De igual forma, intime-se a parte 

embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a 

garantia oferecida à execução fiscal de nº 1000878-94.2019.811.0086. 

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 30 de março de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001388-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI ILDEBRANDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIANA DE LIMA CAMPOS (EXECUTADO)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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 1001388-44.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de CONSTRUTORA MEGA 

LTDA ME, NELCI IDELBRANDO DA SILVA e MARIANA DE LIMA CAMPOS, 

todos qualificados nos autos. Conforme documento constante no ID nº 

16498660, o requerente pleiteou pela desistência do feito. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Ante o pedido formulado 

pela parte autora (ID 16498660), é de rigor a extinção do feito sem 

resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, ao passo 

que não foi devidamente citado. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, julgo extinto o PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, c/c § 5° do Código Processual Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2019. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002251-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY FRANCISCO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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 1002251-97.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por DANIEL GARDIN 

em face de WALDECY FRANCISCO RODRIGUES, ambos qualificadas nos 

autos em epígrafe. Foi juntado aos autos acordo conforme documento de 

(ID 16431101) entabulado entre as partes, requerendo a homologação. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Em vista 

do acordo celebrado (ID 16431101), e por ser expressão de vontade das 

partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Isto posto, 

JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários na forma 

do acordo. Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da 

prolação de sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes. Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o 
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trânsito em julgado, arquivando-se os autos com a devida baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro 

de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001131-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO (REQUERIDO)

 

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 1001131-19.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE 

MATO GROSSO em face de RAYLA RODRIGUES SALVALAGGIO, ambos 

já qualificados nos autos. Ao ID nº 16879487, o causídico da requerente 

informou o pagamento do débito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Tendo em vista que houve o cumprimento integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

NCPC. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de outubro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002016-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA CAMPOS PINHEIRO OAB - MT19777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR HENNIG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002016-33.2018.8.11.0086 Vistos. De 

proêmio, verifico que a autora goza de isenção legal, promovida pelo 

inciso V, da Lei 11.077/2020. Compulsando os autos nota-se que a 

presente inicial está de acordo com o que determinado o artigo 319 do 

Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO a inicial. Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

quantia de R$ 15.822,29 (quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte 

e nove centavos). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. NOVA MUTUM, 30 de março de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36773 Nr: 3097-20.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP(M, TP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TANIA PACHECO, Rg: 1961902-2, 

brasileiro(a), funcionaria da perdigao. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto DAR 

ANDAMENTO AO PROCESSO.

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.: 110691 Nr: 6322-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Benedito da Conceição

 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): SIMÃO BENEDITO DA CONCEIÇÃO, Cpf: 

73762369100, 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: 13/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de SIMÃO BENEDITO DA 

CONCEIÇÃO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributaria, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

309/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 2.574,94 - Valor Atualizado: R$ 2.574,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado SIMÃO 

BENEDITO DA CONCEIÇÃO está em local incerto e não sabido, bem como a 

parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja o mesmo 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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131129 Nr: 3129-05.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdO, CG, EFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EURÍPEDES FRANCISCO BARSANULFO, 

data de nascimento: 25/04/1971, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) 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 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Segundo consta na exordial, trata-se de comunicação 

do Conselho Tutelar acerca de um novo acolhimento institucional das 

crianças G.O.G, I.E.de O. e E. V. de O. B. em razão de continuarem 

enfrentando situação de risco, sendo esta a terceira institucionalização 

em decorrência da prisão em flagrante da genitora. A gravidade dos fatos 

não se limita à "simples" prisão em flagrante da genitora, mas de todo o 

contexto de negligência dos genitores para com os menores. De proêmio, 

saliente-se que não é de hoje que os requeridos, em especial C. P. de O., 

apresentam comportamento negligente e imprudente que colocam sua 

prole em risco. A família é acompanhada pela rede de proteção desde 

2008 em razão da existência de histórico de maus tratos e negligência 

familiar ocasionando, desta maneira, 3 institucionalizações da primogênita, 

sendo que esta transformou-se em adolescente infratora de alta 

periculosidade com inúmeros atos infracionais. Em 2014, 2015 e 2016 

ocorreram respectivamente, denúncias de abandono e maus tratos, 

gestação gemelar com óbito de um dos bebê em decorrência do uso de 

drogas e álcool durante o período gestacional e violência física ocasião em 

que requerida foi advertida. Registra-se ainda que em 05/09/2016 a filha 

mais velha solicitou ajuda do Conselho Tutelar e do CREAS em decorrência 

de uma intensa discussão familiar entre os genitores que estavam, 

alcoolizados e portando drogas, situação esta que ocasionou a 

institucionalização dos menores. No ano de 2017 verificou-se que a 

genitora consumia entorpecentes constantemente inclusive na presença 

das crianças, sendo que estas estavam abandonadas, sem alimentação e 

muitas vezes dormindo no chão, dentre outras negligências. Consigna-se 

ainda a existência de suposto abuso sexual envolvendo a criança I. E. de 

O. cometido em tese pelo requerido E. F. B. ocasionando, desta maneira a 

segunda institucionalização das vítimas sendo elas reintegradas em 2018. 

Destarte, durante os diversos episódios, os requeridos E.F.B. e C.G 

mantiveram-se ausentes, se eximindo completa e absolutamente dos 

deveres e obrigações em relação aos filhos. Nunca demais salientar, pois, 

que foram envidadas todas as medidas disponíveis para manutenção das 

crianças com a requerida, tendo esta recebido, há anos, todas as 

oportunidades para que demonstrasse aptidão para poder cuidar de sua 

prole, sendo que todas infrutíferas. Após a desinstitucionalização o 

Conselho Tutelar verificou situação de vulnerabilidade, pois os infantes 

faltavam às aulas e programas assistenciais, bem como I. E. de O. não 

frequentava as sessões de fisioterapia. Além disso a requerida 

abandonou o tratamento para alcoolismo e seu comportamento negligente 

agravou-se com várias intercorrências no decorrer do primeiro semestre 

de 2019 sendo: as crianças acumulavam faltas escolares e nas sessões 

de fisioterapia; vacinas atrasadas; em visita da equipe técnica de saúde, a 

requerida não permitia o atendimento; constante presença de latas de 

cerveja espalhadas no quintal da residência; comunicação do Conselho 

Tutelar de que a criança E. V. de O. B. apresentava queimaduras graves 

no braço. Diante das negligências reportadas foi realizada audiência 

concentrada em 09/07/2019 onde a genitora foi novamente advertida 

acerca dos cuidados para com as crianças, mesmo assim uma semana 

após a audiência, os infantes, pela terceira vez, foram novamente 

institucionalizados uma vez que não haviam com quem ficar em 

decorrência da prisão em flagrante da genitora. Impende salientar que 

todos os elementos demonstram o descaso e abandono afetivo e material 

por parte dos requeridos.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor dos 

interesses dos menores G. O. G., I. E. DE O. e E. V. DE O. B., tendo como 

requeridos C. P. DE O., C. G. e E. F. B., todos já qualificado nos autos. (...). 

Fundamento e decido. Considerando que o requerido E. F. B. encontra-se 

em lugar incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo 

não lograram êxito em localizar a parte requerida, posto que a pesquisa de 

fl. 454 se trata do mesmo sistema utilizado por este juízo para busca de 

endereço, DETERMINO que seja a mesmo citado por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com prazo de 20 (vinte) dias.Em 

caso de inércia da parte requerida, 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.Considerando que houve designação de nova 

Defensora Pública para atuar junto à Defensoria Pública Cível desta 

Comarca, revogo a nomeação de fl. 474. Intime-se a requerida para que 

fique ciente acerca do retorno da atuação da Defensoria Pública em seu 

favor. Reitere-se o ofício de fl. 463 ao CREAS, para que seja realizado o 

estudo psicossocial com a requerida no prazo impreterível de 05 (cinco) 

dias, no endereço de fl. 467, sob pena de crime de desobediência, posto 

que se trata de processo com menores institucionalizados.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS SHOITI TAKI, 

digitei.

Nova Mutum, 28 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78935 Nr: 2159-78.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kerli Maria Ronsani ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Kuster Andriata - OAB:43663/PR, Sônia de Fátima da 

Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KERLI MARIA RONSANI ME, CNPJ: 

05564211000170. 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: 13/06/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de KERLI MARIA RONSANI ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal/tributária, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 172/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/01/2012

 - Valor Total: R$ 106.708,30 - Valor Atualizado: R$ 106.708,33 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a executada KERLI MARIA 

RONSANI ME está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

exequente e este juízo não lograram êxito em localizar as partes 

executadas, DETERMINO que seja a mesma citada 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 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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85428 Nr: 2194-04.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter

 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): VALDIRENE T. WELTER, CNPJ: 

08073976000104. 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 

VALDIRENE T. WELTER, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20144253/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

 - Valor Total: R$ 368.087,90 - Valor Atualizado: R$ 368.087,94 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o pedido de arresto "online" via 

BACENJUD em nome das executadas VALDIRENE T. WELTER e 

WALDIRENE T. WELTER (fl. 36), considerando que não foram citadas da 

existência da presente execução.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 sejam as mesmas citadas 

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 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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111086 Nr: 6567-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda

 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): BOLIVAR TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

08618345000115. 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 BOLIVAR TRANSPORTES 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

667/2013, 685/2013, 105/2015, 1163/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 3.998,70 - Valor Atualizado: R$ 3.998,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a executada BOLIVAR 

TRANSPORTES LTDA está em local incerto e não sabido, bem como a 

parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar as partes 

executadas, DETERMINO que seja a mesma citada 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 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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4299 Nr: 78-26.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martinelli, Aron Neiverth, Ilário Dalcir 

Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, DIEGO MORAES DA SILVA - OAB:22685/O, Fernando 

Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, Francisco de Paula de Pinho 

- OAB:MT 13.782-B, Romilson Alexandre da Silva - 

OAB:22661-O/OAB-MT, Waldocir Stefeni - OAB:3553 - B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que fique ciente do ofício de 

fl. 229, bem como providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74736 Nr: 3266-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira, Rosalia Gomes 

da Silva ("Rose")

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que manifeste acerca da 

informação de endereço de fls. 135/136, bem como para que providencie 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84172 Nr: 1505-57.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAGNER BRITO DE MORAES, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) 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 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Alimentos de D. L. O. de M. em desfavor de F. 

B. de M.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido F. B. DE M. está 

em local incerto e não sabido, bem como a parte exequente 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.

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, Camilla Letícia 

Rodrigues da Silva, digitei.

Observações: O presente Edital tem como finalidade, ainda, a INTIMAÇÃO 

do requerido acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios em 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a partir da citação, 

além de 50¢ (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

 Valor dos Alimentos Provisórios::R$ 522,50(quinhentos e vinte e dois 

reais e cinquenta centavos),

 Nova Mutum, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85539 Nr: 2290-19.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultivar Comércio de Produtos Agropecuários 

e Representações Comerciais LTDA, João Roberto Ferraz Junior, Carlos 

Roseman Leite

 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): CULTIVAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 

08660055000130, atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

ROBERTO FERRAZ JUNIOR, Cpf: 02693415950, Rg: 8042420, brasileiro(a), 

casado(a), empresário e atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS ROSEMAN LEITE, Cpf: 07345437191, 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: 17/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de CULTIVAR 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, JOÃO ROBERTO FERRAZ JUNIORE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal/tributária, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20156585/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 63.270,76 - Valor Atualizado: R$ 63.270,76 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que os executados CULTIVAR 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, JOÃO ROBERTO FERRAZ JUNIOR e CARLOS 

ROSEMAN LEITE 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 as mesmas citadas por edital, nos 

termos do artigo 256, inciso I, do CPC.Em caso de inércia dos executados 

no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, 

NOMEIO, ante a ausência de Defensor Público atuante na Defensoria 

Pública Cível desta Comarca, informada através do ofício nº 

02/2020-2ªDP/NM, o qual será jungido em anexo à presente decisão, a 

Dra. Bruna Triches de Oliveira, OAB/MT 25.578, 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.Desde já, fixo 

os honorários advocatícios em 2,5 (duas e meia) URH’s, conforme tabela 

da OAB/MT, na importância de R$ 2.321,27 (dois mil, trezentos e vinte e 

um reais e vinte e sete centavos).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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85552 Nr: 2303-18.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futurista Informatica Ltda - Me, Marcelo Pires

 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): FUTURISTA INFORMATICA LTDA - ME, 

CNPJ: 07946111000134 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARCELO PIRES, Cpf: 02499906952, 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: 17/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de FUTURISTA 

INFORMATICA LTDA - ME e MARCELO PIRES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20147196/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/06/2014

 - Valor Total: R$ 77.988,72 - Valor Atualizado: R$ 77.988,72 - Valor 
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Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro parcialmente os pedidos de fl. 

52.Considerando que os executados FUTURISTA INFORMÁTICA LTDA-ME 

e MARCELO PIRES 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 seja os mesmos citados por edital, nos 

termos do artigo 256, I, do CPC.Ademais, indefiro o pedido de arresto 

"online" por meio do Sistema Bacenjud em nome dos executados, sendo 

que não foram devidamente citados.Proceda-se o Cartório Distribuidor à 

inclusão do corresponsável MARCELO PIRES no polo passivo da 

ação.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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 2890-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, Clecio Dias Barbosa, Edilaine Stefano Capana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, CNPJ: 11714891000164, atualmente em local 

incerto e não sabido CLECIO DIAS BARBOSA, Cpf: 82530416915, Rg: 

5.865.241-5, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

EDILAINE STEFANO CAPANA, Cpf: 83104917949, Rg: 5883107, 

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: O Exequente emitiu em favor dos Executados Cédula de 

Credito Comercial sob nº 40/01928-4, no valor de R$196.200,00 (cento e 

noventa e seis mil e duzentos reais), vencimento final para 15 de agosto 

de 2018. Entretanto, os Executados não honraram com os pagamentos 

das parcelas. Houve tentativa de recebimento do débito, porém restou 

infrutífera, de modo que a única alternativa restante foi o ajuizamento da 

presente demanda em face do Executado.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 140.889,80 - Valor 

Atualizado: R$ 140.889,81 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que os executados FUTURO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA ME, CLECIO DIAS 

BARBOSA e EDILAINE STEFANO CAPANA estão em local incerto e não 

sabido, bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em 

localiza-los, DETERMINO que seja as mesmas sejam citadas 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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97716 Nr: 4904-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omini Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVANIO PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105828 Nr: 3751-55.2017.811.0086

 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: F Marques Pereira e Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M M Gaviolli Silva - ME, Silvia Mara Moreira 

Gaviolli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S M M GAVIOLLI SILVA - ME, CNPJ: 

05884030000121 e atualmente em local incerto e não sabido SILVIA MARA 

MOREIRA GAVIOLLI SILVA, Cpf: 46646485100, Rg: 0003786667, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 21.584,39 (Vinte e um 

mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: As requeridas celebraram com a requerente uma 

compra, na qual efetuou o pagamento do total de R$18.700,00 (Dezoito mil 

setecentos reais), mediante cheques de titularidade das requeridas, sendo 

da conta corrente n° 25278-6, Agência nº 0810, da Cooperativa de Crédito 

Sicredi, de Nova Mutum/MT, de titularidade de Silvia Mara M. Gaviolli Silva, 

emitido pela requerida, os cheques nº 000051; 000052; 000053; 000054; 

000055; 000056 e 000057, os quais foram devolvidos pelos motivos das 

alíneas “21” – “cheque sustado ou revogado”, e da conta corrente n° 

25274-3, Agência nº 0810, da Cooperativa de Crédito Sicredi, de Nova 

Mutum/MT, de titularidade de S M M Gaviolli Silva ME, os cheques 000021; 

000022; 000023; 000024; 000025; 000026; 000027; 000028; 000029; 

000030; 000031; 000032; 000033; 000034; 000035; 000036; 000037 e 

000038, os quais também foram devolvidos pelos motivos das alíneas “21” 
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– “cheque sustado ou revogado”. Modo pelo qual asrequeridas 

encontram-se inadimplentes dos respectivos cheques desde o vencimento 

destes, ressalta-se que inicialmente a requerente procurou por meios 

amigáveis o ressarcimento do quantum, não logrando êxito em seu 

desiderato. Assim, busca através da presente demanda recebimento da 

presente em todos os seus termos. No mais, observa se nos autos que a 

requerente efetuou várias diligências perante aos órgãos competentes, 

visando à apuração do atual endereço das requeridas, restando todas as 

tentativas frustradas, protestando pela citação via edital.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que os executados S M M 

GAVIOLLI SILVA ME e SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI SILVA estão em 

local incerto e não sabido, bem como a parte exequente e este juízo não 

lograram êxito em localizar as partes requeridas, DETERMINO que sejam 

as mesmas citadas por edital, nos termos do artigo 256, I, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109867 Nr: 5873-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONCALO LEMOS ALVES ME, GONCALO 

LEMOS ALVES, Francisco Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110370 Nr: 6132-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veraldo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERALDO CASTRO, Cpf: 00488389852, 

Rg: 11991289, Filiação: Dirce Fernandes Castro e Valdomiro Catro, data de 

nascimento: 01/08/1956, brasileiro(a), natural de Campinas-SP, 

convivente. 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: A Exequente é credora do Executado da importância 

nominal, líquida, certa e exigível de R$ 1.592,92 (mil, quinhentos e noventa 

e dois reais e noventa e dois centavos). Todavia, o Executado não 

cumpriu sua obrigação e valor atualizado dos títulos supra descritos, até a 

data de 01/11/2017, atinge o quantum de R$ 1.681,81 (mil, seiscentos e 

oitenta e um reais e oitenta e um centavos). Assim sendo, o Executado até 

a presente data não cumpriu com sua obrigação, embora várias fossem 

as tentativas negociais por parte da Exequente, porém todas sem êxito, 

não lhe restando outra alternativa senão a propositura da presente ação 

judicial. II – DO PEDIDO EX POSITIS, requer digne-se Vossa Excelência em: 

seja determinada a expedição de mandado para Citação, Penhora, 

Remoção, Avaliação e Intimação via correspondência AR/MP, em face do 

Executado, no endereço indicado nesta exordial, para que no prazo de 03 

(três) dias efetue o pagamento do débito no valor de R$ 1.681,81 (mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), consoante 

cálculos atualizados até 01/11/2017, acrescidos a partir desta data de 

juros, correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios 

conforme item “b” e demais cominações legais, sobpena de não o 

fazendo, ser-lhe penhorados bens, tantos quantos necessários para 

garantir a dívida executada, ou no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

embargos, nos termos de nossa legislação vigente; b) sejam fixados os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) que poderão ser 

elevados até 20% (vinte por cento), consoante art. 827 do CPC; c) seja 

advertido o Executado sobre os poderes do juiz, conforme art. 772 e art. 

773 do CPC; d) não sendo encontrado o Executado, proceda o Sr. 

Meirinho o arresto de bens livres de ônus em nome do mesmo, suficientes 

a garantir a presente execução, nos termos do art. 830 do Código de 

Processo Civil; III – DO VALOR DA CAUSA Dá-se à causa o valor de R$ 

1.681,81 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos)

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 1.681,81 - Valor 

Atualizado: R$ 1.681,81 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 51.Considerando que o 

executado VERALDO CASTRO 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.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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110692 Nr: 6323-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Krauspenhar

 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): WALTER KRAUSPENHAR, Cpf: 

25996711087, Rg: 842898, 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: 13/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de WALTER KRAUSPENHAR, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal/tributária, 
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inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 900/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/11/2015

 - Valor Total: R$ 8.894,38 - Valor Atualizado: R$ 8.894,38 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado WALTER 

KRAUSPENHAR (CPF: 259.967.110-87) está em local incerto e não sabido, 

bem como a parte exequente 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, 

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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110874 Nr: 6435-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC Terra Planagem, Transportes e Serviços 

LTDA

 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): MC TERRA PLANAGEM, TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09356670000110. 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: 16/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de MC TERRA PLANAGEM, 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4541/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

 - Valor Total: R$ 203.635,30 - Valor Atualizado: R$ 203.635,32 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a executada MC TERRA 

PLANAGEM, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 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, 

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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111318 Nr: 6734-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira Curbani - 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): LUCIANO DE OLIVEIRA CURBANI - ME, 

CNPJ: 11355060000143. 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 LUCIANO DE OLIVEIRA 

CURBANI - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

828/2011, 417/2012, 1992/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 2.691,47 - Valor Atualizado: R$ 2.691,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 43.Considerando que o 

executado LUCIANO DE OLIVEIRA CURBANI ME 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.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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111423 Nr: 6777-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA 

LTDA - ME, CNPJ: 19645494000190 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 41189736187, 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, 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: (...) Por força do “Contrato de Cédula de Crédito 

Bancário – B60230948-2”. Ocorre que os executados descumpriram com 

o pactuado, o que ocasionando um saldo devedor de R$ 14.881,65 

(quatorze mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco 

centavos). Não obstante todo o esforço do exequente no intuito de 

receber amigavelmente a dívida não se logrou o recebimento do crédito 
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líquido, certo e exigível, constituído pelo título acima citado, não restando 

alternativa senão propor a presente ação executiva como forma de reaver 

seu crédito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.881,65 - Valor 

Atualizado: R$ 14.881,65 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que as executadas 

PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA – ME e MARIA APARECIDA 

DA SILVA 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 a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111440 Nr: 6783-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA 

LTDA - ME, CNPJ: 19645494000190 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 41189736187, 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, 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: (...) Por força do “Contrato de Cédula de Crédito 

Bancário – B60230950-4”. Ocorre que os executados descumpriram com 

o pactuado, o que ocasionando um saldo devedor de R$ 11.648,02 (onze 

mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dois centavos). Não obstante todo 

o esforço do exequente no intuito de receber amigavelmente a dívida não 

se logrou o recebimento do crédito líquido, certo e exigível, constituído pelo 

título acima citado, não restando alternativa senão propor a presente ação 

executiva como forma de reaver seu crédito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 11.648,02 - Valor 

Atualizado: R$ 11.648,02 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que as executadas 

PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA – ME e MARIA APARECIDA 

DA SILVA 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 a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. DE LIMA EIRELI

 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:

 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.: 110662 Nr: 6293-46.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO SOARES BORGES

 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): FREDERICO SOARES BORGES, Cpf: 

00410286192, Filiação: Rosilda Soares Borges, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), autonomo. 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 FREDERICO SOARES 

BORGES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

fiscal/tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

635/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/05/2013

 - Valor Total: R$ 3.799,82 - Valor Atualizado: R$ 3.799,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado Frederico 

Soares Borges 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.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 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, 30 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78934 Nr: 2158-93.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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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, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 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: 13/06/2014.

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: 

146/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 3.819,71 - Valor Atualizado: R$ 3.819,71 - 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.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omini Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000605-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000605-52.2018.8.11.0086 Vistos. De 

proêmio, recebo a emenda à inicial acostada ao ID nº 29587045. No mais, 

em observância aos termos da Portaria nº. 247/2020, a qual dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, bem como 

ao artigo 2º, § 4º, e artigo 8º da Portaria nº. 249/2020, este último que 

procedeu a alteração no artigo 9º da Portaria nº. 247/2020, suspendendo 

os prazos processuais no período compreendido entre 17 de março a 20 

de abril de 2020, encartadas anexas a presente decisão e cujo teor atual 

dos artigos transcrevo a seguir: “Art. 2º Fica instituído o regime obrigatório 

de teletrabalho aos magistrados, servidores e colaboradores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, no período previsto no art. 1º desta 

Portaria, sem prejuízo de possível alteração quanto a esse termo final, a 

depender, nessa hipótese, da permanência da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do avanço dos 

casos de contaminação pelo Novo Corona vírus (COVID-19). [...] § 4º 

Durante o período previsto no art. 1º desta Portaria, não serão realizadas 

as audiências de qualquer natureza, sessões do Tribunal do Júri, dos 

órgãos do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais, salvo a hipótese prevista no inciso IV do art. 11 da 

Portaria-Conjunta n.247, de 16 de março de 2020. [...] Art. 8º Fica alterado 

o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a 

vigorar com a seguinte redação: “Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos 

processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 

17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e 

processos de adolescentes em conflito com a lei com internação 

provisória decretada.” (NR)” Desse modo, redesigno a audiência de 

conciliação anteriormente designada para o dia 05/06/2020, às 16 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Mutum, 30 de 

março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002633-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA MUTUM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002633-56.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, que a 

requerente CPPÉRATIVA AGROPECUÁRIA MISTA NOVA MUTUM move em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. Aduz o requerente que foi surpreendido ao constatar que o 

seu CNPJ com restrição junto ao SPC, referente à um débito no valor de R$ 
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373,12 (trezentos e setenta e três reais e doze centavos), com 

vencimento em 23/11/2018, inscrição realizada em 12/04/2019. Alega que 

ao tomar conhecimento das faturas e de sua inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito, entrou em contato com a requerida via telefone, 

informando sobre a suspeita de fraude. Todavia, não obteve qualquer 

resposta positiva desta. Assim, alega que a quantia cobrada não é devida, 

motivo pelo qual postulou pela concessão da tutela de urgência prevista 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, para fosse determinado que a 

parte demandada se abstivesse de incluir, bem como fizesse a retirada do 

nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que 

se abstenha de proceder a inclusão do valor de novas faturas nos órgãos 

de proteção ao crédito, até o julgamento da demanda. Com a exordial, 

juntaram os documentos de ID nº 25587922, 25587923, 25587928, 

25587930, 25587933, 25587936, 25587938, 25587940, 25588341, 

25588343, 25605102 e 25605106. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, é de se registrar que a tutela de 

urgência caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, sendo 

que, para sua concessão, devem estar presentes os requisitos previstos 

no artigo 300 do código de Processo Civil, cuja redação transcrevo 

abaixo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Portanto, pode-se 

afirmar que os requisitos a serem preenchidos são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito se relacionam com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja 

concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz. Pelos documentos 

carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de 

que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se 

exaurir a fase cognitiva. Ademais, caso não fosse concedida a medida, há 

perigo de dano à demandante, que com restrição comercial 

consubstanciada na negativação de seu nome, teria restringida sua 

liberdade de contratar. Cumpre ressaltar que a medida está calcada no 

juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua 

concessão sem a oitiva da parte contrária. Não obstante, no caso 

vertente, se revela amplamente a possibilidade de reversão da medida a 

qualquer tempo, não havendo óbice ao seu deferimento. Demais disso, 

consigno que estamos diante de ação declaratória de inexistência de 

débito, em que a parte autora almeja desconstituir o valor que lhe está 

sendo cobrado supostamente de forma indevida, de modo que o débito 

que lhe está sendo exigido pode deixar de ser exigível. Ainda, há 

posicionamento firme da jurisprudência pátria, no sentido de que quando 

há a discussão do débito em juízo e não havendo prejuízo irreparável ou 

de difícil reparação ao credor, é possível a exclusão do nome da autora 

dos cadastros de proteção ao crédito. Desse modo, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida se abstenha de 

inserir o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes 

(SPC/SERASA), bem como proceda à retirada das inclusões já existentes 

referente a este débito que está sendo discutido, nos termos do artigo 

300, § 1º e 2º do Código de Processo Civil, mediante prestação de caução 

idônea, no valor do débito discutido na presente demanda. Prestada a 

caução, retornem os autos conclusos para análise. Após o aceite da 

caução por este juízo e assinado o respectivo termo de caução, intime-se 

a requerida para que se abstenha de incluir o nome da demandante nos 

órgãos de proteção ao crédito novamente (SPC/SERASA) e faça a 

retirada das inclusões já realizadas. Em caso de descumprimento, fixo 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, recebo a 

inicial eis que a primeira vista se mostram presentes os requisitos legais 

dos artigos 319 e 320 do CPC. Cite-se a requerida, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, acompanhada de documentos 

e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando 

no mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Ante o preconizado 

pelo artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos, para o dia 03/07/2020, às 

15 horas, de modo que o prazo para apresentação de contestação se 

iniciará a partir da data da audiência. Após, caso na contestação seja 

alegado pela ré qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se a autora para, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o 

artigo 351 do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 30 de março de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001409-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE INES FERRABOLLI (EXECUTADO)

PAULO CESAR BALDISSERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001409-83.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO em face de PAULO CESAR BALDISSERA e MARLISE IES 

FERRABOLLI, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ao ID nº 

22984774, acordo entabulado entre as partes. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em vista do acordo 

celebrado ao ID nº 22984774, e por ser expressão de vontade das partes 

e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos, HOMOLOGO o acordo 

realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Por sua vez, 

suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o competente termo de penhora do 

imóvel registrado na matrícula nº 1.174 no Cartório de Registro de Imóveis 

de Nova Mutum, ficando a averbação a cargo do exequente, bem como os 

termos de penhora dos bens COLHEITADEIRA S550 – JOHN DEERE e 

PLATAFORMA DE CORTE JOHN DEERE – 25 PES, conforme cláusula 9ª do 

acordo entabulado entre as partes. Após o decurso do prazo concedido 

para pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 30 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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:

VICENTE OLAVO NIGRO - ME (EXECUTADO)

SANDRA DOS SANTOS CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000961-13.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

SICREDI CENTRO NORTE em face de VICENTE OLAVO NIGRO –ME e 
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SANDRA DOS SANTOS CARDOSO, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. Ao ID nº 24217693, acordo entabulado entre as partes. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em vista do 

acordo celebrado ao ID nº 24217693, e por ser expressão de vontade das 

partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos, HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Por sua 

vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo concedido para 

pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 30 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE OLAVO NIGRO - ME (EXECUTADO)

VICENTE OLAVO NIGRO (EXECUTADO)

SANDRA DOS SANTOS CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000962-95.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

SICREDI CENTRO NORTE em face de VICENTE OLAVO NIGRO –ME, 

VICENTE OLAVO NIGRO e SANDRA DOS SANTOS CARDOSO, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Ao ID nº 24226828, acordo 

entabulado entre as partes. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Em vista do acordo celebrado ao ID nº 24226828, e 

por ser expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer 

prejuízo aos mesmos, HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos. Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma 

requerida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena 

de concordância tácita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001745-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001745-87.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de RAFAEL PIVA BATTAGLINI e MOACYR 

BATTAGLINI, todos qualificados nos autos em epígrafe. Ao ID nº 

28792630, acordo entabulado entre as partes. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em vista do acordo 

celebrado ao ID nº 28792630, e por ser expressão de vontade das partes 

e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos, HOMOLOGO o acordo 

realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Por sua vez, 

suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o competente termo de penhora do 

imóvel registrado sob a matrícula nº 3.113 no Cartório de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos e 1º Serviço Registral de Nobres/MT, 

ficando a averbação a cargo do exequente, conforme cláusula 6ª do 

acordo entabulado entre as partes. Após o decurso do prazo concedido 

para pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita. 

Custas na forma do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-63.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR MARQUETTI DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000645-63.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:WILMAR 

MARQUETTI DE SOUZA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 12/05/2020 Hora: 14:20 , 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO PROCESSO: 

1002291-79.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JULIANE DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

INTIME - SE a Requerente para que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a 

cópia da frente e verso do seu documento de identificação - Carteira de 

Identidade, sob pena de extinção do feito sem resolução, nos termos do 

artigo 485, III do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências 

necessárias. Submeto o presente Despacho ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Despacho elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILIARDE DA CONCEICAO SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO PROCESSO: 

1000958-58.2019.8.11.0086 REQUERENTE: GILIARDE DA CONCEICAO 

SAMPAIO REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA. Vistos. INTIME - SE o 

Requerente para que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a cópia da Nota 

Fiscal do produto, devendo esta ser exibida aos autos de forma legível, 

sob pena de extinção do feito sem resolução, nos termos do artigo 485, III, 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências necessárias. 

Submeto o presente Despacho ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Despacho elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000846-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TUSSOLINI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000846-60.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARIO TUSSOLINI DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Os juros que 

incidem sobre o débito são simples e não compostos, assim, intime-se a 

exequente para se manifestar em 15 dias se concorda com o disposto no 

Id. 24248357. Caso haja concordância, arquivem-se os autos. Em caso de 

discordância, remeta-se a contadoria do juízo para verificar a higidez dos 

cálculos. Após, nova conclusão. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de março 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-32.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL (REQUERENTE)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010150-32.2015.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCIELI GIRARDI FEIJO 

MICHEL, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL REQUERIDO: TAM LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do 

artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no 

Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código 

de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 

523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 10 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA MODESTO DA SILVA MORTEIRA OAB - PR68194 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1000169-59.2019.811.0086 Reclamante: Cleci da Silva Reclamada: 

Marcelo Gonçalves Lucchesi - Me Vistos, etc. Em homenagem ao princípio 

do contraditório insculpido no artigo 7º, do Código de Processo Civil, 

concedo prazo de 15 (quinze) dias para a parte Reclamada se manifestar 

sobre os documentos novos juntados pela Reclamante quando da 

apresentação da impugnação à contestação. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-65.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CDB BIER COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY DA COSTA BELMONTE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000619-65.2020.8.11.0086 REQUERENTE: CDB BIER COMERCIO 

VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA REQUERIDO: KELLY DA COSTA 

BELMONTE - ME Vistos, etc. Proc. 1000619-65.2020.811.0086 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexigibilidade do crédito 

ajuizada por CDB BIER COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA em 

desfavor de K DA C BELMONTE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE 

REFRIGERAÇÃO – ME, ambos qualificados. Em suma, alega o Autor que no 

dia 28 de outubro de 2019 houve proposta comercial da requerida que 

abrangia venda e instalação de câmera fria, com especificação técnica de 

estar devidamente vedada, sendo o valor total de R$ 29.542,00. Os 

pagamentos deveriam ser efetuados da seguinte forma: 30% sinal R$ 

8.862,60; 06.12.2019 - 25% (R$ 7.385,50); 06.01.2020 - 25% R$ 7.385,50; 

06.02.20 - 20% - R$ 5.908,04, este último valor não está pago. No mês de 

novembro de 2019 foi instalada a câmara fria no estabelecimento 

comercial com problemas na vedação das portas, apresentando o 

reclamado um orçamento de R$ 5.500,00 para resolver o problema, 

informou, ainda, que para evitar a condensação da falta de isolamento 

térmico seria necessário trocar as portas. Ademais, alega a parte autora 

que haveria algum problema nas prateleiras, que não vieram em um 

primeiro momento e apresentaram instabilidade após instaladas. Por fim, 

solicita em sede de tutela antecipada a troca da porta com a vedação 

correta da câmara fria e se necessária a substituição das portas, além 

declaração da inexigibilidade do título no valor de R$ 8.862,60, tudo em 

sede liminar. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Como se trata de duas empresas de pequeno porte ou mesmo 

microempresas, deve ser aplicado o Código Civil a espécie. Pelos 

documentos trazidos nos autos, verifica-se que as portas das câmaras 

frias se encontram mal instaladas ou mesmo com defeito, não sendo 

normal a condensação de água como mostrado no vídeo, principalmente 

por se tratar de produto recém adquirido, bem como há braçadeiras nas 

prateleiras. No Id. 30570132, a parte requerente apresenta um orçamento 

da requerida no valor de R$ 29.542,00, sem quaisquer ressalvas, sendo 

empresa cadastrada no mestre cervejeiro (matriz), conforme e-mail de Id. 

305701131, assim, de confiança do franqueador. Pela leitura da exordial, 

em que pese a parte autora ter se utilizado da exceção do contrato não 

cumprido esse fundamento legal não se mostra em consonância com os 

fatos descritos na petição inicial. Poderia a parte autora, caso o conserto 

não fosse realizado, somente solicitar a rescisão do contrato com a 

devolução do bem ou a declaração de vício redibitório com o abatimento 

proporcional do preço. Nesse último caso, o valor poderia ser descontado 

da parcela em aberto, bem como apresentado orçamento de outras 

empresas para realizar o serviço. Readequando a ação, deverá informar, 

ainda, se pretende o conserto ou abatimento do valor das prateleiras 

supostamente danificadas ou o pedido limita-se somente o conserto/troca 

da porta com vazamento de ar. Neste caso, atente-se a parte autora aos 

demais dispositivos do código civil, adequando a petição inicial aos artigos 

da Seção V. Como o Código Civil, apesar de mais recente que o CDC, não 

dispõe sobre o conserto do bem a legislação consumerista poderia ser 

utilizada por analogia ao caso concreto, de modo a possibilitar a execução 
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do serviço de reinstalação ou mesmo conserto do bem adquirido, 

chegando a uma tutela específica que se mostra bastante adequada ao 

caso concreto, porque se trata de bem com poucos fornecedores 

habilitados a vende-lo e fazer a manutenção, principalmente por se tratar 

de franquia. Importante ressaltar que o boleto final venceu em 06.02.2020 

e a ação somente fora ajuizada posteriormente, não sendo inibida a mora 

no caso em concreto, sendo que eventuais valores residuais após o 

conserto poderão ser cobrados da parte autora ou compensados com 

eventuais multas, condenação em danos morais ou perdas e danos. 

Ressalte-se, por fim, que eventual suspensão da negativação será analisa 

em conformidade com aquilo que for pedido, já que o bem foi entregue a 

parte autora, não havendo exceção do contrato não cumprido, mas sim 

vício do produto. Diante do exposto DETERMINO que a parte reclamante, 

no prazo de 15 dias, adeque o pedido e a causa de pedir. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001889-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDENOR FRANCISCO TORRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001889-61.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: HUGO HENRIQUE GARCIA 

EXECUTADO: LAUDENOR FRANCISCO TORRES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cumprimento de Sentença Homologatória, com cobrança de 

astreintes com pedido liminar, ajuizada Hugo Henrique Garcia, em face de 

Laudenor Francisco Torres, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra o autor que ingressou com ação de reparação de danos 

em face do requerido, tendo nestes autos pactuado acordo em que o 

requerido se comprometeria a quitar algumas parcelas referentes a 

aquisição de veículo, bem como efetuar a transferência deste para a sua 

titularidade. Todavia, afirma o autor que o requerido não cumpriu com o 

acordado e, com o veículo em seu nome, está gerando diversas 

cobranças relativas aos impostos. Assim, pretende em sede de 

concessão de liminar a expedição de ofício ao DETRAN para que este 

proceda com a transferência do veículo para o nome do requerido, em 

sede de tutela antecipada de forma subsidiária, seja o requerido compelido 

a efetuar a transferência do veículo pretendido, como também o 

pagamento dos valores devidos. Com a inicial vieram documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Indefiro o pedido para Oficiar diretamente ao Detran/MT para fins de 

transferência do veículo, pela impossibilidade de fazê-lo, por haver 

restrições de transferência do veículo efetuada por três juízes, além de 

alienação fiduciária. O exequente deve demonstrar em 15 dias que não há 

mais alienação fiduciária sobre o veículo, após, será analisada a 

possibilidade de transferência.Os documentos de ID 22404140 são de 

2014 e não se prestam a demonstrar a baixa do gravame referente a 

alienação fiduciária. Assim, determino que o exequente, em 15 dias, 

demonstre que o veículo não se encontra alienado fiduciariamente, 

possibilitando a análise de item "a". De igual modo, cite-se a parte 

Executada por AR para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de multa de 10% do valor executado. Por fim, após cumprido o estipulado, 

DETERMINO seja extraído dos autos tal cumprimento de sentença e levado 

aos autos físicos n. 708/2009, Código n. 44366, procedendo o 

desarquivamento deste. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO SAMPAIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002604-06.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.424,72 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLOS ANTONIO SAMPAIO 

JUNIOR Endereço: RUA DAS AMENDOAS, 03, QUADRA G, JARDIM 

PRIMAVERA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT11065-A Senhor(a): CARLOS ANTONIO SAMPAIO 

JUNIOR Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da 

petição retro juntando comprovante de pagamento/depósito, para que se 

manifeste nos autos e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do feito. NOVA 

MUTUM, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010015-20.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010015-20.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO DE ALMEIDA VILELA REQUERIDO: OI S/A Vistos em 

correição, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 
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juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Consigne-se que, 

transigindo as partes no curso do presente feito ou havendo pagamento 

da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de acostar o 

respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de realização 

de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da parte 

Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em multa 

em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 

de agosto de 2019 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010753-76.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDUARDO DIAS MELDOLA EIRELI (EXECUTADO)

UNICRED MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT14535-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA MORAES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010753-76.2013.8.11.0086 EXEQUENTE: EDINEIA MORAES DE LIMA 

EXECUTADO: UNICRED MATO GROSSO, ARTHUR EDUARDO DIAS 

MELDOLA EIRELI Vistos, etc. Intimem-se as partes para requerer o que de 

direito em 15 dias. Em nada sendo requerido, arquivem-se definitivamente 

os autos. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 

2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-82.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE MURILLO ORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010621-82.2014.8.11.0086 REQUERENTE: GEORGE MURILLO ORO 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Defiro o levantamento 

do alvará dos valores incontroverso. Defiro a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada pelo Sistema Bacenjud. 

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, proceda a 

Secretaria Judicial com a intimação da parte Executada, advertindo-a da 

possibilidade de apresentar os pertinentes Embargos à Execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da penhora, conforme 

teor do Enunciado 142 do Fonaje. Caso infrutífera a penhora, deve a parte 

Exequente informar novos bens a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 23 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS PRISCILLA FERNANDES ZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY COIMBRA DA PENHA MARINHO OAB - MT18954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/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: 

1002950-88.2018.8.11.0086 REQUERENTE: THAIS PRISCILLA FERNANDES 

ZOLIN REQUERIDO: ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E 

ODONTOLOGICOS LTDA - EPP REQUERIDO: DABI ATLANTE S/A 

INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINARES De 

início, adoto os argumentos dispendidos na análise do pedido liminar, e 

afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no caso em 

análise, eis que os equipamentos em discussão se destinam à prestação 

de serviços em clínica odontológica, destarte, a Autora não é destinatária 

final dos produtos. Igualmente, tomo como fundamento da decisão a 

rejeição da aplicação da inversão do ônus da prova, porque não há que 

se falar de hipossuficiência técnica no presente caso, tendo em vista que 

os produtos adquiridos não são estranhos à área técnica da Autora. No 

que tange à ilegitimidade passiva arguida pela Demandada ODONTOPAN 

EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, entendo lhe 

assistir razão. Veja que, no caso em comento, o papel realizado pela 

Promovida foi o de mera intermediadora do negócio entabulado, 

promovendo a aproximação das partes. Neste contexto, caberia a parte 

autora comprovar a responsabilidade civil do comerciante ou mesmo a 

corré demonstrar a inexistência de vício de fabricação do produto, o que 

não se extrai do conjunto probatório dos autos, assim, não há conduta a 

se atribuir ao comerciante apta a gerar qualquer dano a parte autora, 

devendo ser excluído do polo passivo. Explico. Pela regra geral, o ônus da 

prova incumbe à parte Autora, caberia a ela demonstrar satisfatoriamente 

o ato ilícito da Primeira Demandada e o seu nexo de causalidade com o 

dano suportado, constituindo assim o seu direito de reclamar contra ela, 

em conformidade com o disposto no artigo 373, I do CPC. Por outro lado, 

igualmente caberia à Segunda Promovida comprovar a participação da 

intermediadora/comerciante ODONTOPAN no evento danoso, porque 

presume-se que o vício/defeito do produto seja inerente a tua fabricação e 

somente excepcionalmente deveria o comerciante ser acionado. 

Ausentes, portanto, a comprovação de que a Primeira Demandante tenha 

concorrido para o evento danoso, devendo ser reconhecida a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Nesse sentido, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Reclamada, ODONTOPAN 

EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, devendo esta 

ser excluída do polo passivo da demanda. Nada obstante, subsiste 

elementos suficientes para a análise do mérito em relação à Segunda 

Demandada DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, 

qual passo à análise. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Trata-se de ação 

de Obrigação de fazer em virtude de vicio no produto c/c indenização por 

danos morais e lucros cessantes ajuizada por Thais Priscilla Fernandes 

Zolin em desfavor de Odontopan Equipamentos Medicos Odontologicos 

Ltda e Dabi Atlante S/A Industrias Medico Odontologica. Em síntese, 

suscita a parte Autora que adquiriu no dia 25/06/2018 uma Autoclave 21L 

DABI (220V50/60HZ) e RX SPEC 70X elet col m (127/120v 50/60 HZ), junto 

à primeira Requerida, cujo prazo de entrega era de 45 (quarenta e cinco) 

dias após o pagamento da última parcela, se esgotando, portanto, na data 

de 09/08/2018. Relata que os equipamentos só chegaram no dia 

29/08/2018, momento em que a própria solicitou a visita técnica da 

empresa autorizada (Mastertec CBá) para proceder com a montagem, no 

dia 04/09/2018. Informa que, no ato da instalação, o técnico verificou que 

os equipamentos estavam com diversos defeitos, ou seja, cadeira que 
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faltava acabamento do estofado traseiro, AUTOCLAVE danificada e com 

marcas de ferrugem interna, ultrassom não funcionou (placa com defeito) 

e RX apresentando peça defeituosa e com voltagem errada. Segundo a 

Requerente, apenas no dia 25/10/2018, após aguardar 51 (cinquenta e 

um) dias, o técnico retornou para terminar a instalação, sendo que, dentre 

os diversos apontamentos retro, não foram solucionados o conserto do 

RX e da AUTOCLAVE, pois a 2ª Reclamada teria enviado as peças 

erradas novamente. Assevera que já passaram de 80 (oitenta) dias, 

contados da primeira visita técnica até a propositura desta demanda e 

que, por esta razão, seus atendimentos foram prejudicados, perdendo 

possíveis clientes, e não consegue mais sustentar a falta do aparelho 

para continuar o tratamento das pacientes que dependem de exame de 

imagem para dar sequência. A liminar foi deferida, determinando que as 

Reclamadas procedam o conserto dos produtos ou a substituição desses 

(Id. 17197572). A Demandada, fabricante dos produtos, informou o 

cumprimento da medida concedida, qual fora devidamente prestado o 

atendimento em 22/02/2019. Em sua defesa, a Ré alega que a Autora 

sempre recebeu os atendimentos quando solicitado, e que os 

equipamentos foram reparados e entregues a ela, após cumprimento da 

determinação liminar, em perfeito estado de funcionamento. Assevera que 

a Demandante não comprovou ter sofrido abalo moral ou ofensa que 

ensejasse o arbitramento pelos danos morais pretendidos, tampouco 

demonstrou com exatidão a perda patrimonial em virtude dos fatos 

narrados, pugnando, portanto, pela improcedência dos danos almejados. 

A Autora, em sua impugnação, requereu a decretação da revelia da parte 

Ré, tendo em vista o não comparecimento desta na audiência de 

conciliação. Ainda, afirmou que os equipamentos foram reparados 

somente após a determinação judicial, o que não corrobora com a tese 

apresentada pela Demandada. Reiterou, ao final, a ocorrências dos danos 

sofridos, requerendo a procedência dos pedidos manejados. Inicialmente, 

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 9.099/95. 

Assim, muito embora a contestação apresentada impeça o 

reconhecimento da confissão ficta, esta não possui o condão de afastar a 

aplicação dos efeitos da revelia, ante a sua ausência na solenidade 

realizada, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Desta 

feita, aplico os efeitos da revelia em desfavor da Reclamada, não 

deixando de analisar, entretanto, as afirmações contidas na peça 

contestatória, conforme entendimento estampado no artigo 6º da Lei 

9.099/95. Portanto, apesar de a Reclamada não ter comparecido à 

audiência conciliatória, 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, 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.”. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamante se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, I do CPC, e trouxe aos autos todos os documentos necessários à 

comprovação do seu direito alegado, com a juntada da ordem de serviço, 

a qual atesta que os equipamentos apresentavam vícios no ato da 

montagem. Ainda, restou demonstrado que os produtos foram fabricados 

pela Demandada, conforme nota fiscal atrelada, bem como que os defeitos 

nos produtos decorreram da fabricação, pois sequer puderam ser 

utilizados no ato da instalação. Outrossim, no que se refere ao dano moral, 

tenho que assiste parcial razão à Autora. No caso em tela, a parte 

Requerente adquiriu equipamentos para o uso em seu consultório 

odontológico, que vieram a apresentar problemas, os quais inviabilizaram 

ou prejudicaram seu manuseio, e não restaram sanados no prazo legal, 

contrariando, assim, a legítima expectativa daquela que efetuou a compra 

de produtos novos. Nessas circunstâncias, em que pese inconteste a 

ocorrência de situação que extrapola os limites do mero dissabor e 

viabilizado o reconhecimento da ocorrência de danos de ordem subjetiva, 

passíveis de indenização, necessária se faz observar que, para a fixação 

do valor da indenização concedida, deve-se levar em conta não só a 

gravidade da lesão, mas também o caráter punitivo da medida, a condição 

social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário 

efeito pedagógico da reparação. Assim, a indenização deverá guardar a 

dupla função, observando os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade: a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de 

evitar que atos semelhantes tornem a ocorrer, e a segunda destinada a 

assegurar que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa a 

seu beneficiário. Desta forma, considerando-se as circunstâncias do caso 

concreto, e com amparo nos artigos 927 e 944 do Código Civil, tenho que o 

valor justo a ser arbitrado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro 

lado, melhor sorte não assiste à Reclamante no que tange ao pedido de 

lucros cessantes, uma vez que não demonstrou com exatidão, em sua 

peça inaugural, os efetivos prejuízos que suportou em virtude da conduta 

da Reclamada. Ressalto que a Demandante colacionou nos autos apenas 

prontuários de pacientes, através dos quais não há como apreender com 

clareza a perda patrimonial que alega ter sofrido. Ainda, noutro giro, 

importante consignar que a Ré não demonstrou a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, encargo que lhe 

era devido, mormente as regras processuais estampadas no artigo 373, II 

do CPC. Apesar da alegação da efetiva manutenção dos reparos 

ocasionados nos equipamentos reclamados, esta se concretizou somente 

após o ingresso da ação judicial, com o deferimento da medida liminar para 

tal ato. Não se sustenta a tese de que o conserto ocorreu 

espontaneamente pela Ré, porquanto esta, apesar de cientificada, não 

procurou atender os anseios da Autora no momento da constatação dos 

vícios. Ainda, importante consignar que, tendo a Ré efetuado os reparos, 

certamente identificou a origem dos vícios. Contudo, não fora demonstrado 

na defesa os motivos das avarias, não podendo imputar a sua 

responsabilidade, portanto, a terceiros. Ademais, insta registrar, porém, 

que quem satisfaz débito de responsabilidade de outro, sub-roga-se ao 

direito de cobrar de quem de direito, nos termos do art. 934 do Código Civil, 

caso assim entender. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da ilegitimidade passiva da Primeira Reclamada, 

ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, 

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. Ainda, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDENCIA do pedido inicial, em 

relação à Segunda Demandada, para: 1 - CONSOLIDAR os termos da 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência no 

nascedouro destes autos. 2 - CONDENAR a Reclamada DABI ATLANTE 

S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que 

deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso. 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: 1002257-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEI LUIZ DARIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYADE LOMA DE ALMEIDA SANTANA (REQUERIDO)

ANTONIO ROBERTO DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002257-70.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NEI LUIZ DARIVA REQUERIDO: NAYADE LOMA DE 

ALMEIDA SANTANA, ANTONIO ROBERTO DE SANTANA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 
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nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por Nei Luiz Dariva em desfavor de Nayade Loma de Almeida 

Santana e Antonio Roberto de Santana em razão de acidente de trânsito 

envolvendo seus veículos. Narra o Reclamante que no dia 12 de janeiro de 

2019, seu veículo Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2008/2009, cor prata, 

placa HHL8040, estava parado no estacionamento da lanchonete Subway, 

tendo um veículo Ford Eco Sport, placa QCP7398, dirigido pela primeira 

reclamada e de propriedade do segundo reclamado, colidido na traseira 

direita do seu veículo. Sustenta que o veículo sofreu danos e que os 

Reclamados se recusaram a pagar. Assim sendo, propôs a presente ação 

requerendo indenização por danos materiais e morais. Juntou nota fiscal 

do conserto do veículo e boletim de ocorrência. Os Reclamados foram 

regularmente citados, conforme consta das ids. 28460123 e 28460124, 

entretanto, não compareceram à audiência de conciliação, tampouco, 

apresentaram contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta 

maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E ainda, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pela parte autora, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, 

os fatos alegados pela parte Reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, 

em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste ao Reclamante. Assim, ante a revelia ora 

decretada, a afirmação do Reclamante passa a adquirir status de verdade 

formal em virtude da revelia dos Reclamados, pois, tratando-se de direito 

disponível e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente 

aplicável à regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

que o juiz conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da 

revelia, a impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe 

observar que o Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se 

verifica dos documentos apresentados. Quanto aos alegados danos 

morais, as razões formuladas pelo Reclamante não são suficientes para 

acolher tal pedido, posto que a ele incumbia provar a existência do abalo 

moral que alega (CPC art. 333, I), ônus do qual não se desincumbiu. Desta 

forma, não se mostra viável a indenização por dano moral pelo fato do 

veículo ter sido levado ao conserto ou pela frustração do ocorrido. 

Ademais, no plano do dano à personalidade, não basta o acontecimento 

em si, mas sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral. 

Ausente a comprovação da dor moral, descabe a respectiva indenização. 

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal: Recurso Inominado nº.: 

8011357-92.2015.8.11.0045 Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do 

Rio Verde Recorrente(s): IVAI LORA Recorrido(s): PEDRO MENDES DE 

ALMEIDA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AFASTADA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o 

proprietário do veículo, ora Recorrente, o emprestou ao condutor 

Reclamado revel THIAGO. Portanto, o mesmo responde solidariamente 

pelos prejuízos causados por seu veículo ainda que sob direção de 

terceiro. RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – COLISÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL 

INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de acidente de 

trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais aos 

envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por 

não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante. 

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por 

danos morais. (N.U 8011357-92.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) E ainda: ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – PREJUIZOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – 

INOCORRENCIA – MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE 

SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. Segundo as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 

9.099/95), o evento acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, 

porém, sem outras consequências fáticas, não pode ser considerado 

como gerador de abalo emociona l  acentuado.  (N. U 

1010594-38.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, 

Publicado no DJE 06/12/2019) Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para condenar o Reclamado a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de 

danos materiais corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data 

do acidente, conforme súmula 54 do STJ, com resolução do mérito, a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-70.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEI LUIZ DARIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYADE LOMA DE ALMEIDA SANTANA (REQUERIDO)

ANTONIO ROBERTO DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002257-70.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NEI LUIZ DARIVA REQUERIDO: NAYADE LOMA DE 

ALMEIDA SANTANA, ANTONIO ROBERTO DE SANTANA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por Nei Luiz Dariva em desfavor de Nayade Loma de Almeida 

Santana e Antonio Roberto de Santana em razão de acidente de trânsito 

envolvendo seus veículos. Narra o Reclamante que no dia 12 de janeiro de 

2019, seu veículo Toyota Hilux SW4, ano/modelo 2008/2009, cor prata, 

placa HHL8040, estava parado no estacionamento da lanchonete Subway, 

tendo um veículo Ford Eco Sport, placa QCP7398, dirigido pela primeira 

reclamada e de propriedade do segundo reclamado, colidido na traseira 

direita do seu veículo. Sustenta que o veículo sofreu danos e que os 
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Reclamados se recusaram a pagar. Assim sendo, propôs a presente ação 

requerendo indenização por danos materiais e morais. Juntou nota fiscal 

do conserto do veículo e boletim de ocorrência. Os Reclamados foram 

regularmente citados, conforme consta das ids. 28460123 e 28460124, 

entretanto, não compareceram à audiência de conciliação, tampouco, 

apresentaram contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta 

maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E ainda, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pela parte autora, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, 

os fatos alegados pela parte Reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, 

em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste ao Reclamante. Assim, ante a revelia ora 

decretada, a afirmação do Reclamante passa a adquirir status de verdade 

formal em virtude da revelia dos Reclamados, pois, tratando-se de direito 

disponível e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente 

aplicável à regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

que o juiz conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da 

revelia, a impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe 

observar que o Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se 

verifica dos documentos apresentados. Quanto aos alegados danos 

morais, as razões formuladas pelo Reclamante não são suficientes para 

acolher tal pedido, posto que a ele incumbia provar a existência do abalo 

moral que alega (CPC art. 333, I), ônus do qual não se desincumbiu. Desta 

forma, não se mostra viável a indenização por dano moral pelo fato do 

veículo ter sido levado ao conserto ou pela frustração do ocorrido. 

Ademais, no plano do dano à personalidade, não basta o acontecimento 

em si, mas sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral. 

Ausente a comprovação da dor moral, descabe a respectiva indenização. 

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal: Recurso Inominado nº.: 

8011357-92.2015.8.11.0045 Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do 

Rio Verde Recorrente(s): IVAI LORA Recorrido(s): PEDRO MENDES DE 

ALMEIDA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 02/03/2020 E M E N T A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AFASTADA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o 

proprietário do veículo, ora Recorrente, o emprestou ao condutor 

Reclamado revel THIAGO. Portanto, o mesmo responde solidariamente 

pelos prejuízos causados por seu veículo ainda que sob direção de 

terceiro. RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – COLISÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL 

INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de acidente de 

trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais aos 

envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por 

não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante. 

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por 

danos morais. (N.U 8011357-92.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) E ainda: ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – PREJUIZOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – 

INOCORRENCIA – MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE 

SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. Segundo as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 

9.099/95), o evento acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, 

porém, sem outras consequências fáticas, não pode ser considerado 

como gerador de abalo emociona l  acentuado.  (N. U 

1010594-38.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, 

Publicado no DJE 06/12/2019) Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para condenar o Reclamado a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de 

danos materiais corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data 

do acidente, conforme súmula 54 do STJ, com resolução do mérito, a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEONHART (REQUERENTE)

LURDES MARIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA OAB - MT0003013A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010347-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURICIO LEONHART, LURDES MARIA DE MELO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável 

também aos processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por força do 

disposto no artigo 27 desta última. O feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, porquanto a análise das alegações e dos documentos carreados é 

suficiente para resolução das questões fáticas. Prima facie, importa 

discorrer que a garantia do direito à saúde é solidária entre os entes 

federados, de sorte que a presente ação pode ser movida em face da 

União, do Estado Federado e do Município, de maneira que de acordo com 

o texto constitucional (§ 1º do art. 198) e da maciça jurisprudência dos 

Tribunais Pátrios e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a 

responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Município é solidária 

no que concerne à garantia do direito à saúde e, portanto, ao dever de 

fornecer medicamentos ou serviços. Sem maiores delongas, passo a 

analisar o mérito. Mauricio Leonhart, neste ato representado por sua 

esposa Lurdes Maria de Melo, ingressou com a presente Ação de 

Obrigação de Fornecimento de Serviço com Pedido de Antecipação de 

Tutela contra o Estado de Mato Grosso. Alega que Mauricio Leonhart 

necessita urgentemente de internação em hospital que possua Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI, para fins de realização de cirurgia cardíaca, tendo 

em vista que apresenta lesão em sua perna direita há cerca de 20 dias, 

encontrando-se com risco de morte. Relata que até a data da propositura 

da ação ainda não havia conseguido transferência para outra unidade 

hospitalar que disponha de UTI. Fato que ensejou a propositura da 

presente ação cominatória. O Estado de Mato Grosso, em sede de defesa, 

sustentou que a distribuição de medicamentos/equipamentos/suplementos 

e realização de procedimentos inerentes ao tratamento de saúde, de 

forma indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição 

obrigatória causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, por 
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beneficiar um paciente em detrimento de outros e que a pretensão 

sustentada pela autora finda por inverter a ordem das funções inerentes 

aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização 

da saúde. Aduz ser impertinente a fixação de multa em caso de 

inadimplemento e, ainda, impugna os valores apresentados pelo 

Reclamante, sob a alegação de que deverá ser observados os valores da 

tabela do SUS. Pois bem, a Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 prevê a 

responsabilidade do Estado em fornecer os medicamentos e realização de 

exames, em caráter de urgência, ao afirmar que a saúde é direito 

fundamental do ser humano e ao citado ente político cabe prover as 

condições indispensáveis ao seu exercício. As Constituições Federal e 

Estadual também asseveram que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido por 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, em seu 

artigo 196, cuja redação segue transcrita: “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”. Em outras palavras, as meras 

alegações de escassez de recursos, de eventual desequilíbrio 

econômico-financeiro e de que não existem sobras para atender ao pleito 

do Requerente, são insuficientes para sobrepor ao direito à saúde. 

Nesses postulados, saúde e vida, o amparo necessário à confirmação da 

medida pretendida pela parte autora, posto que os serviços de saúde são 

de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrados 

em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. Neste 

sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – 

DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR DE HEMATOMA DA 

AORTA TORÁCICA E OBTENÇÃO DE VAGA EM UTI – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente público estadual que 

fornecesse o procedimento cirúrgico endovascular de hematoma da aorta 

torácica, bem como vaga em UTI para o paciente, uma vez que a urgência 

e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. (TJMT - ReeNec 39282/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018). E ainda: REMESSA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO. UTI. REDE PÚBLICA OU PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. 

DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A internação decorreu do deferimento da 

tutela antecipada, dessa forma necessária a confirmação mediante 

sentença de mérito. A negativa de fornecimento do leito de UTI para o 

paciente em estado grave configura a pretensão resistida que acarreta o 

conflito de interesses. 2. A ausência de leito em UTI da rede pública não 

ampara a negativa do fornecimento pelo Distrito Federal, devendo custear 

o tratamento na rede privada. 3. A saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 196, 

reiterado pela Lei Orgânica. 4. Reexame necessário conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - RMO 20140111484338, 5ª Turma Cível Relator: Carlos 

Rodrigues, Data de Julgamento: 06/05/2015. Publicado no DJE : 09/06/2015 

. Pág.: 230) (g.n.) Assim, havendo comprovação da premente 

necessidade de transferência do Requerente para um hospital com leito de 

UTI disponível, impõe-se a procedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial para tornar definitiva 

a decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 6430323], sem a 

aplicação se multa diária. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da 

Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque 

incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55da Lei 

9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Homologada, 

intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002806-80.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MENIN & CIA LTDA - ME REQUERIDO: NEW ROAD 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Menin & Cia 

Ltda – Me em desfavor de Antonio Gilberto Ribeiro Filho. Sustenta a 

Reclamante que é credora do Reclamado do valor R$2.670,00 (dois mil, 

seiscentos e setenta reais), representado pelas ordens de serviço e 

boletos anexos aos autos. Aduz que não foi possível receber a quantia de 

forma espontânea, o que ensejou a propositura da presente ação de 

cobrança. Pois bem, nota-se que a Reclamada foi regularmente citada, 

consoante de infere do Aviso de Recebimento [id. n. 28128560], contudo, 

deixou de comparecer a audiência de conciliação e de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta maneira, extrai-se do 

artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. E ainda o artigo 344 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se 

impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo 

autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. Nesse sentido, necessário acrescentar que: “A falta de 

contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, 

exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento do 

pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 
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juiz, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, 

corroborado com a revelia da Reclamada, impõe-se o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito. Partindo dessas premissas, entendo que 

os fatos alegados pelo Reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia do Reclamado, a 

pretensão se mostra devida e documentalmente amparada. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o 

fim de CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante o valor de 

R$2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1%, a incidir do 

vencimento de cada prestação, com resolução do mérito consoante o 

disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua 

o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO GOMES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000879-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE NIVALDO GOMES CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

16499179] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30404852], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010477-16.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONAMIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

GLEICIQUELI DE OLIVEIRA GRISOSTE FIGUEIREDO OAB - MT0013325A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FILIPE BONINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010477-16.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOSE BONAMIGO EXECUTADO: ANDRE FILIPE BONINE 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado para que em 05 

[cinco] dias impulsionasse o feito manifestando sobre a carta precatória 

de id. 6436494, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o 

Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não 

há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010321-57.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA BATISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA JOSEFA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010321-57.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: TATIANE CRISTINA BATISTELLA EXECUTADO: ANGELA 

JOSEFA DE SOUZA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a Exequente foi 

intimada para que em 05 [cinco] dias impulsionasse o feito, contudo a 

mesma quedou-se inerte. É certo que a Exequente foi intimada para suprir 

a determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente da 

Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 
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processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1000816-54.2019.8.11.0086 REQUERENTE: WENDER COSTA SILVA 

REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Inicialmente afasto a preliminar arguida pela 

Reclamada, no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva, uma vez 

que, por ser a intermediadora da transação, integra a cadeia de 

fornecedores e, assim, possui responsabilidade solidária perante o 

consumidor, conforme disciplina o artigo 7º, parágrafo único e artigo 14, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor. Superada a análise da 

questão preliminar, passo à apreciação do mérito da ação. 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. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo, e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem. Trata-se de ação de repetição de indébito e indenização 

por danos morais proposta por WENDER COSTA SILVA em desfavor de 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA. Anoto, num primeiro 

momento, que ao Reclamante assiste o direito à inversão do ônus da 

prova, na medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, 

encontra-se ele em situação de inferioridade frente à Reclamada, 

notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em contrapartida, cediço 

que cabe à parte Autora comprovar o mínimo necessário do direito que 

alega ter. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente, ainda, pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que ao Autor compete provar o fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, conforme 

disciplina o artigo 373, I e II do CPC. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que o Requerente sustenta que houve 

cobrança indevida referente ao frete pago para o transporte da 

motocicleta adquirida da Reclamada. No entanto, a Reclamada, em 

contestação, demonstrou a legalidade das cobranças, visto que estão 

previstas contratualmente, e não há hipótese de vício de consentimento no 

contrato pactuado entre as partes. Analisando as provas colacionadas 

aos autos, não vislumbro ilegalidade na cobrança, razão pela qual a 

improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ainda, verifico 

claramente a informação de que valor de frete e seguro de transporte, 

quando da aquisição do bem, é encargo devido ao consorciado, conforme 

estabelecido na cláusula IV, item 4.5 “G” do contrato juntado no Id. 

20544784, não podendo, assim, ser considerado que era desconhecida 

pelo Autor tal informação. Nesse sentido, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRATOS DE CONSÓRCIO. 

COBRANÇA DE FRETE. PREVISÃO NO CONTRATO. BOA-FÉ 

CONTRATUAL. INFORMAÇÃO GARANTIDA AO CONSUMIDOR. 

LEGALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. Incontroverso tratar-se de relação 

de consumo, na qual devem ser observados princípios basilares para 

resguardar os interesses do consumidor, especialmente primando pela 

informação, lealdade e boa-fé (Lei n.º 8.078/1990). 2. Verifico que, se 

houver expressa previsão contratual, existe legalidade na cobrança de 

valores relativos ao frete, que serão definidos quando da contemplação 

do consorciado, pois no momento da assinatura do contrato não é 

possível já definir o montante que será pago. 3. Ademais, de acordo com o 

art. 13, da Lei n.º 6.727/1979, as empresas que vendem consórcio ficam 

obrigadas a apresentar nota fiscal detalhada, a fim de demonstrar o valor 

do frete, do seguro, etc. 4. Contudo, se apresentado ao Poder Judiciário 

questão demonstrando possível inconsistência do valor pago pelo frete, 

deve o órgão julgador avaliar se houve o devido detalhamento no 

documento fiscal e se o valor pago pelo frete equivale, efetivamente, ao 

que fora pago à transportadora. 5. Incidente acolhido. (TJ-PA - Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas: 00057139620178140000 BELÉM, 

Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 

18/09/2019, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

01/10/2019). grifei. Enfim, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado, ausente a conduta ilícita da Reclamada, 

senão o exercício regular de um direito. De tal modo, 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. 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. 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. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA POSSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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: 

1000568-59.2017.8.11.0086 REQUERENTE: HELIO GARCIA POSSAN 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Considerando a notícia de cumprimento integral da 

obrigação pela parte Reclamada e a concordância da parte Reclamante, 

constante no Id. 19371546, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Pelo exposto, com fulcro no inciso II do artigo 924 c/c o artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com 

resolução de mérito. Após, nada requerido, arquive-se mediante as 

cautelas de estilo. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003200-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GILBERTO RIBEIRO FILHO (REQUERIDO)

MARIANA SCHROEDER IGLESIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003200-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY REQUERIDO: 

MARIANA SCHROEDER IGLESIAS, ANTONIO GILBERTO RIBEIRO FILHO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Opino pelo acolhimento do pedido de homologação da desistência da ação 

em relação a reclamada Mariana Schroeder Iglesias, formulado em 

audiência. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por Leila Cristina Piedade Kluthcowsky em desfavor de Antonio 

Gilberto Ribeiro Filho. Sustenta a Reclamante que é credora do Reclamado 

do valor R$ 35.740,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta 

reais),representado pelas notas promissórias anexas aos autos. Aduz 

que não foi possível receber a quantia de forma espontânea, o que 

ensejou a propositura da presente ação de cobrança. Pois bem, nota-se 

que o Reclamado foi regularmente citado, consoante de infere do Aviso de 

Recebimento [id. n. 18912604], contudo, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Desta maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 

que: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou 

à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. E ainda o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que: “A falta de contestação, quando 

leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar 

os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de 

prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia da 

Reclamada, impõe-se o reconhecimento da prescindibilidade da produção 

de provas em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito. 

Partindo dessas premissas, entendo que os fatos alegados pelo 

Reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia do Reclamado, a pretensão se mostra devida e 

documentalmente amparada. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR o Reclamado 

Antonio Gilberto Ribeiro Filho a pagar a Reclamante o valor de R$ 

35.740,00 (trinta e cinco mil, setecentos e quarenta reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e com juros de mora a partir do vencimento, com 

resolução do mérito consoante o disposto no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil. Opino, ainda, pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação em relação a reclamada Mariana 

Schroeder Iglesias, e, em consequência, extinguindo o feito, sem exame 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-39.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ANGELO DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

NET SAO PAULO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº: 

8010393-39.2016.8.11.0086 Requerente: JAMIL ANGELO DA FONSECA 

Requerido: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Reclamada: BOA 

VISTA SERVICOS S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, a 

Segunda Reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o 

argumento de que o extrato contendo a inscrição no nome da Autora não 

foi extraído de sua base de dados, mas sim na do SPC Brasil, órgão 

distinto da Ré. Entretanto, rejeito a preliminar aventada, pois, em que pese 

o Autor ter colacionado também o extrato registrado por órgão diverso, 

igualmente consta nos autos a consulta extraída do banco de dados do 

Segundo Promovido, conforme se denota do documento juntado no Id. 

6500570. Por outro lado, acolho o pedido de retificação do polo passivo, 

requerido pela primeira Demandada, tendo em vista a notícia de 

incorporação societária entre as empresas Net Serviços e Claro S/A, 

devendo, por oportuno, constar no polo passivo a denominação CLARO 

S/A. Assim, proceda-se a Secretaria deste juízo as anotações 

necessárias nos autos, com a adequação do polo processual. 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 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia o 

Reclamante a declaração de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito 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$ 725,37 (setecentos e vinte e cinco 

reais e trinta e sete centavos), inscrita em 30/03/2016, relativa ao suposto 

contrato nº N01324661/05ZN79, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, e que não recebeu qualquer comunicação da Segunda 

Requerida acerca da inclusão dos dados nos cadastros restritivos de 

crédito. 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 decorre do 

não adimplemento do débito decorrente dos serviços por ele contratado 

em 22/04/2015, via call center, e utilizado, inexistindo motivo para se falar 

em ato ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. A Segunda 

Promovida, por sua vez, afirma que a notificação foi encaminhada para o 
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endereço fornecido pela credora da parte Autora, sendo correta a 

postagem emitida pelos Correios, ante a desnecessidade de comprovação 

do recebimento pelo devedor. Assim, tendo se desincumbido de sua 

obrigação, não há em que se falar em responsabilização por danos que 

possa ter sofrido o Requerente. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se, num primeiro momento, que a Segunda Reclamada 

se desobrigou do ônus que lhe cabia, em atenção ao disposto no artigo 

373, II do CPC, e comprovou a existência de fato extintivo do direito do 

Autor, na medida em que trouxe aos autos o comprovante do envio da 

notificação à parte Reclamante, em endereço fornecido pela apresentante 

do débito (Id. 10118802). Assim, tendo a Segunda Promovida comprovado 

o cumprimento das diligências que lhe foram cominadas, não cabe 

responsabilização em face de danos alegados na inicial. Nesse sentido, 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERASA. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO 

COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, é direito do consumidor ser 

comunicado por escrito acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e 

dados pessoais e de consumo em seu nome, a fim de possibilitar o 

pagamento da dívida ou a correção de eventuais dados equivocados, 

incumbindo tal obrigação ao órgão arquivista. Inteligência da Súmula nº 

359 do STJ. Comprovado nos autos o envio de correspondência ao autor 

e cumprida, portanto, a exigência legal pelo arquivista, não subsiste a 

notificação defeituosa ou eivada de ilegalidade alegada pelo apelante a 

justificar a pretensão ao cancelamento das inscrições, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080350770, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080350770 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019). Grifei. Portanto, 

verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos contidos no artigo 

186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, para que pudesse ser caracterizada a obrigação da 

Segunda Reclamada de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Por 

outro lado, no que concerne à responsabilização da Primeira Demandada, 

tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, 

de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do 

Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II do CPC. 

Por sua vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas pela 

Reclamada, por serem produzidas unilateralmente não servem para 

comprovar a efetiva contratação de serviços pelo Reclamante. A 

Demandada sequer apresentou a gravação, o contrato ou outro meio 

idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Corroborando, 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. FATURA 

INADIMPLIDA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO 

ÔNUS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. 

DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. 3- A indenização por danos 

morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos 

sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato 

ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos 

ilícitos. 4- Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma 

compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias 

pessoais dos envolvidos. 5- A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 

362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). 

(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO - Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 

31-07-2018). (grifei) 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 inexigível. Em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela Reclamada e, 

consequentemente, o dever deste em indenizar pelos prejuízos 

ocasionados à parte contrária. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 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). Portanto, para que a responsabilidade 

fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, devem ser 

observados como pressupostos básicos os elementos fundamentais, 

quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de forma que só o 

fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever 

autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à 

honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo 

comportamento censurável do agente. Não se afasta também as hipóteses 

em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o dano 

independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício de 

atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar, ainda, que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Resta 

patente nos autos que a má-prestação de serviços da Primeira 

Reclamada, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. 

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 da Requerida. 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. 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. Ainda, 

infere-se que as anotações contidas nos extratos apresentados pelo 

Autor referem-se ao mesmo contrato apresentado pela Primeira 

Demandada, tendo as supostas dívidas, inclusive, a mesma data de 

vencimento, apesar de serem anotadas nos órgãos protetivos em datas 

distintas. Assim, por se tratarem de inscrições indevidas, oriundas de um 
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mesmo contrato, não pactuado pelo Demandante, não há em que se falar 

em apontamentos outros, capazes de afastar o dever de indenizar, 

tampouco minorar o dano moral. Noutra senda, não comporta acolhimento 

o pleito de repetição de indébito formulados pelo Requerente, porquanto 

não comprovado no feito o prejuízo suportado, uma vez que não foram 

juntados aos autos o comprovante de pagamento da dívida no valor 

negativado. O artigo 42 do CDC expressamente determina: “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.”. (grifei) Assim também é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ÔNUS QUE CABIA À AUTORA 

(ART. 373, I, DO CPC/2015). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A falta de 

demonstração do pagamento indevido de valores, ônus que cabe à parte 

autora, acarreta a improcedência do pedido de repetição de indébito, 

ressalvada apenas a concordância do espólio-réu de devolver parte 

referente ao mês do óbito reconhecida na sentença. APELAÇÃO. AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 85, § 

11, DO CPC/2015. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, 

necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do 

trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos de seu art. 85, § 

11. (TJ-SP 10137558520168260011 SP 1013755-85.2016.8.26.0011, 

Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/08/2017, 31ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2017). Deste modo, não 

merece guarida o pedido de restituição dos valores cobrados, ainda que 

em dobro, pois, conforme dito, não há comprovação nos autos do 

pagamento efetuado. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados em face da Segunda Requerida e pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação com relação ao pleito em desfavor da 

Primeira Demandada para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica 

entre as partes, no que concerne ao contrato nº. N01324661/05ZN79, 

discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos débitos discutido 

nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ); CONFIRMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONCEDIDO 

NO ID. 6500573, 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: 1002428-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBY COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLEIBY COSTA OLIVEIRA 01758859156 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002428-61.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CLEIBY COSTA OLIVEIRA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA REQUERIDO: KARCHER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINARES A Primeira Reclamada pugna, 

preliminarmente, pela declaração de ilegitimidade passiva ao argumento 

que somente o fabricante do produto pode ser responsabilizado por 

defeitos e vícios, sendo este também o responsável pelo conserto do bem. 

No mesmo contexto, a Segunda Requerida afirma, inicialmente, a 

impossibilidade da aplicação do código de defesa do consumidor, tendo 

em vista que relação do Autor com a Corré não pode ser considerada uma 

relação de consumo. Entretanto, rejeito as preliminares de ilegitimidade 

passiva da Primeira Reclamada e da inaplicabilidade da relação de 

consumo, aventada pela Segunda Demandada, tendo em vista que incidem 

no caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

pois o Autor se enquadra na condição de consumidor e as Requeridas, na 

condição de fornecedoras, diante do que dispõem os artigos 2º e 3º, 

caput e § 2º, do referido Código; eis que restou demonstrada a existência 

de relação de consumo entre as partes, conforme documentos juntados 

pelo Reclamante. Da mesma forma, também de acordo com o referido 

Códex, todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecedores 

respondem solidariamente perante os consumidores por danos causados 

a esses. Com isso, as Rés são partes legítimas para figurarem no polo 

passivo da presente demanda. Nesse sentido, para os casos de vício do 

produto (art. 18 e seguintes CDC), como ocorreu na espécie, o Código de 

Defesa do Consumidor determina que respondem, solidariamente, tanto o 

comerciante, quanto o fabricante do produto, senão vejamos: "Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas." grifei Não bastasse, o art. 7º, parágrafo único, da mesma 

legislação, assim estabelece: "Art. 7° Os direitos previstos neste código 

não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna 

ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, 

analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor 

a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo." grifei Como se vê, o Código de 

Defesa do Consumidor estabelece sistema de responsabilidade ampla e 

solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando a todos que de 

alguma forma tenham participado da relação, justamente para que o 

consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição dos 

bens e dos serviços oferecidos ao mercado de consumo. Sendo assim, 

os fabricantes, na qualidade de fornecedores, são responsáveis pela 

qualidade dos produtos e serviços que colocam no mercado e devem 

garantir a boa funcionalidade daqueles, sob pena de serem 

responsabilizados por eventuais danos que desses venham decorrer. Do 

mesmo modo, no que tange ao comerciante, não é demais ressaltar que, 

além de o produto ter sido adquirido em seu estabelecimento, foi a própria 

Requerida (Móveis Romera) quem ofereceu e efetivou a venda do produto 

ao Autor, não podendo alegar que não tenha participado desta relação. 

Ainda, a Segunda Demandada levanta preliminar alegando a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. Por fim, 

afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, arguida 

igualmente pela Segunda Reclamada, em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção, e assim o faço 

com sustentação no artigo 5º da Lei 9.099/95. Superadas as análises das 

questões preliminares, 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. Trata-se de demanda em que a parte autora busca 

a restituição do valor despendido na compra de um aspirador de água/pó, 

marca Karcher, modelo NT20 1400w, capacidade 20 litros, 110V, pelo 

valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Aduz que adquiriu o 

bem durável em 08/03/2018, entretanto, no dia 05/05/2018 o produto 

apresentou defeito. Informa que após a constatação do vício entrou em 

contato com a Primeira Requerida para o conserto do produto, que, por 

sua vez, solicitou o retorno do consumidor após a loja obter contato com o 

fabricante para o envio do código postal, tendo em vista que no município 

não possui assistência técnica disponível. Alega, em síntese, que retornou 

por várias vezes ao estabelecimento da primeira Ré, contudo, não 

conseguiu solucionar o problema. Afirma que por necessitar diariamente 
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do produto adquirido, tendo em vista ser objeto de trabalho e uso 

essencial para limpeza de sua residência, buscou auxílio junto ao Procon 

municipal para resolver a pendencia, contudo, a tentativa novamente 

restou frustrada. Por fim, aduz que as Reclamadas não providenciaram o 

conserto do produto, tampouco a sua troca. Deste modo, requer a 

restituição do valor pago, além de indenização pelos danos morais 

experimentados. A Primeira Reclamada informa que não ocorreu qualquer 

tipo de falha dos seus serviços que originasse as reclamações iniciais. 

Afirma que inexiste causa para a sua responsabilização, porquanto não 

possui capacidade técnica para solucionar o problema, e, portanto, não há 

que se aventar qualquer ato ilícito de sua parte que justifique a 

condenação pretendida. Por sua vez, a Segunda Reclamada, Karcher 

Indústria e Comércio Ltda, assevera que o Autor não comprovou o defeito 

apontado no produto adquirido, inexistindo nexo de causalidade entre a 

conduta que lhe é imputada e os prejuízos que o Reclamante alegar ter 

sofrido. Assim, inexistindo dano ao Autor, não há o que se falar em dever 

de indenizar, razão pela qual pugna pela improcedência da ação. Pois 

bem. Não se pode olvidar que neste conflito de interesses figuram, de um 

lado, empresas dotadas de todas as possibilidades de produção de prova, 

e, de outro o particular, que se encontra na condição de consumidor. 

Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 

6º, VIII da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa dos direitos 

do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. O que se 

vislumbra no presente caso é uma Requerida imputando a 

responsabilidade pelo vício do produto à outra, quando, na verdade, todas 

respondem solidariamente. As Demandadas não juntaram nenhuma prova 

demonstrando que tentaram solucionar o conflito de interesse, tampouco 

impugnaram os documentos apresentados pela parte Requerente. O 

Promovente apresentou provas comprovando que buscou realizar o 

conserto do produto, seja diretamente em contato com a Primeira 

Demandada, ou administrativamente com o registro de Reclamação junto 

ao Procon, porém, ainda assim, as Requeridas não se dispuseram a 

reparar o vício, uma vez que sequer realizaram visita técnica para 

constatação do defeito. Assim, o Reclamante produziu um mínimo de prova 

material exigido para comprovar a relação contratual de consumo, a 

aquisição do produto, e as reclamações quanto ao defeito na peça, 

cumprindo com o ônus que lhe incumbia. A propósito, vale frisar que a 

própria comerciante do produto informou em sua peça de defesa que o 

Autor procurou administrativamente solucionar o vício, em contato com o 

lojista e com o fabricante para o envio do código de postagem. Em que 

pese as alegações das Reclamadas, não poderia o consumidor ser 

prejudicado pela ausência de assistência técnica no município, também 

não pela deficiência de solução do problema. Assim, resta provado que as 

Requeridas, além de não respeitarem o prazo legal de 30 (trinta) dias para 

sanar o vício, conforme determina o artigo 18 do CDC, não realizaram a 

troca do produto, e, não sendo sanado o vício, o Requerente tem o direito 

à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, 

conforme determina o artigo 18, §1º, do CDC, in verbis: “Art. 18 - Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II- a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos;” grifei. Desta feita, ante a inexistência de 

alguma causa de exclusão de suas responsabilidades, como previsto no 

artigo 12, § 3º, do CDC, pois nada comprovaram nesse sentido, as 

Reclamadas deverão ser compelidas a restituírem o valor pago pelo 

referido produto, no importe de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

acrescido da atualização monetária. Igualmente, os danos morais são 

devidos, diante de todo o desgaste, transtorno, da sensação de 

impotência e da humilhação experimentados pelo consumidor, que 

percorreu dias tentando solucionar o impasse, e assim poder fazer uso do 

bem pelo qual pagou. Na hipótese vertente, tal frustração alcança a 

extensão do dano moral, pois o produto viciado trata-se de bem de 

consumo que influi diretamente no dia a dia de quem dele se utiliza. Assim, 

privada a parte Autora do direito à utilização do bem, e, ainda coberto pela 

garantia, a demora injustificada no seu conserto configura atitude lesiva, 

capaz de causar dano moral. Reconhecida a conduta lesiva, o dano moral 

experimentado pelo Reclamante e o nexo de causalidade, resta 

caracterizado o dever de indenizar. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação e o faço para: 1 - CONDENAR as 

reclamadas, solidariamente, a restituírem o Reclamante o montante de R$ 

360,00 (trezentos e sessenta reais), valor este que deverá ser 

devidamente corrigido e acrescido de juros legais a partir da data do 

respectivo desembolso; 2 - CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Reclamante pelos danos 

morais sofridos, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Por 

oportuno, DETERMINO que as Reclamadas procedam, caso queiram e 

esteja na posse da requerente o produto, a coleta do produto, Aspirador 

de água/pó, marca Karcher, modelo NT20 1400W, 20L, 110V, objeto da 

demanda, perante o Reclamante no endereço indicado na exordial, 

devendo entrar em contato com este para agendar a retirada, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de perdimento do bem. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002895-06.2019.8.11.0086 Reclamante: ANDREIA EVA DA SILVA MELO 

Reclamada: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante a ausência de questão preliminar, passo à apreciação do 

mérito da demanda. II - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A Autora sustenta 

que havia pactuado com a empresa Demandada, em junho de 2018, os 

serviços de internet, no qual foi acordado o plano no valor fixo mensal de 

R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Aduz 

que 26/12/2018 passou a residir em outro endereço, sendo então 

solicitada a transferência de localidade de instalação da internet. 

Assegura, porém, que embora tenha requerido a mudança, os serviços de 

internet nunca foram transferidos. Afirma que pelo fato de não ser 

atendida pela mudança de endereço, solicitou o cancelamento dos 

serviços, momento em que fora lhe exigido o pagamento no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e, posteriormente, mais R$ 110,00 (cento e dez 

reais), tendo sido desembolsada as referidas quantias e efetuado o 

cancelamento em dezembro de 2018. Relata, por derradeiro, que apesar 

de efetivado o cancelamento da internet, a Reclamada ainda lhe exige 

pelos serviços, sendo enviadas cobranças por e-mail, tendo efetuado o 

pagamento das faturas até o mês de fevereiro de 2019, mesmo sem 

usufruir dos serviços cobrados. Assim, requer a condenação do 

Requerido em danos materiais, com a repetição do indébito, e indenização 

por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, sustenta que não 

praticou nenhum ato ilícito, uma vez que, ao contrário do afirmado pela 

Autora, o contrato foi cancelado por inadimplência. Assevera que não há 

qualquer registro no banco de dados dos seus sistemas acerca do pedido 

de mudança de endereço, tampouco de cancelamento, ao contrário, o 
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contrato permaneceu ativo até 14/02/2019, quando foi cortado por falta de 

liquidação. O Promovido ainda rebate as alegações da Autora quando aos 

supostos pagamentos que esta teria efetuado, afirmando que não 

houveram os repasses. Assim, aduz que em virtude da ausência do 

requerimento de cancelamento dos serviços, bem como pelo 

inadimplemento da Autora, as cobranças são devidas, pugnando, ao final 

pela improcedência da ação. A Requerente, em sua impugnação, afiança 

que é pessoa simples e que não tem conhecimento acerca da exigência 

do protocolo do pedido de cancelamento, reiterando os pedidos iniciais. 

Pois bem. Anoto, num primeiro momento, que à Reclamante assiste o 

direito à inversão do ônus da prova, na medida em que, além de se tratar 

de uma relação de consumo, encontra-se ela em situação de inferioridade 

frente ao Reclamado, notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em 

contrapartida, cediço que cabe à parte Autora comprovar o mínimo 

necessário do direito que alega ter, ou seja, no presente caso cabia à 

Requerente demonstrar que de fato houve o pedido de cancelamento dos 

serviços de internet, bem como comprovar os pagamentos das taxas de 

encerramento do contrato e das faturas que afirma ser indevidas, 

trazendo aos autos o número do protocolo do requerimento do 

cancelamento e os comprovantes dos pagamentos que alega terem 

realizados, contudo, não ocorreu no evento. Assim, conforme se observa 

dos documentos encartados, a Demandante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe é imposto, a teor do artigo 373, I do CPC, em que pese a 

inversão do ônus da prova, como já mencionado, porquanto sequer 

consta nos autos algum indício mínimo de prova constitutiva do seu direito; 

não há a mínima demonstração de que foi requerido o cancelamento do 

contrato, bem como que as cobranças dos meses em questão estão 

indevidas. Depreende-se, portanto, que as alegações da Autora não se 

sustentam quando verificada a sua inadimplência perante a empresa 

Demandada, em relação ao contrato discutido nos autos, já que 

incontroversa a relação contratual entre as partes neste ponto. Deste 

modo, não restou comprovado qualquer ilicitude a ser atribuída à 

Reclamada quanto às cobranças pelos serviços de internet fornecidos. 

Portanto, ante a ausência de verossimilhança nas alegações da 

Reclamante, não há se falar em falha na prestação de serviço capaz de 

ensejar os danos conforme pleiteados na inicial, tampouco em inexistência 

de débito. A propósito, RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. 

PROPRIEDADE RURAL DESOCUPADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 

DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. COBRANÇA DEVIDA. DÉBITO. 

CONSUMO COMPROVADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 

POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007805609, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 20/07/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007805609 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

20/07/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/07/2018). Grifei. Enfim, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado, ausente a conduta ilícita do 

Reclamado, senão o exercício regular de um direito. III – DISPOSITIVO Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. 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. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000818-24.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO SERGIO DE BASTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A depende de perícia esse 

caso em especial. Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, consoante preceitua o inciso I, do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo pela alegada 

necessidade de prova pericial, uma vez que tal exame se mostra 

desnecessário para a solução da questão posta, ante o laudo técnico 

apresentado pela Reclamante. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Materiais c.c. Danos Morais proposta por Paulo 

Sérgio de Bastos em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão ao Reclamante. 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 

(art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No mais, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção a previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Relata o Reclamante que em meados do mês de dezembro de 2018 

comprou um aparelho Playstation 4 para seu filho, sendo que três dias 

após o recebimento e instalação do produto houve uma descarga elétrica 

em sua unidade consumidora, resultando na queima do aparelho. Aduz, 

ainda, que solicitou ressarcimento junto a reclamada, tendo esta enviado 

um técnico em sua residência, o qual contatou o dano e informou que o 

reclamado receberia a restituição do produto, devendo para tanto 

preencher os formulários e juntar os documentos solicitados. Entretanto, 

encaminhado os documentos solicitados, o reclamante teve seu pedido 

indeferido na esfera administrativa, sob a alegação de que o cabo de 

energia estava funcionando e, que em decorrência disso, a fonte também 

estaria. Aduz ainda que procurou o Procon, entretanto, não obteve êxito. 

Desta forma, ingressou com a presente ação requerendo indenização por 

danos materiais e morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

desconstitui as pretensões do Reclamante, se atendo a alegar que a fonte 

de alimentação do equipamento estava intacta, o que não seria possível de 

acontecer caso o aparelho, de fato, houvesse recebido uma descarga 

elétrica e a combater a existência de danos morais. Ressalto, porém, que 

a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não comprovou por meio de documentos ou 

qualquer outro meio de prova que a Unidade Consumidora do Reclamante 

não sofreu oscilação de energia, tampouco que o equipamento estava em 

pleno funcionamento. Ademais, embora a Reclamada afirme que o 

indeferimento ocorreu com base no art. 206, inciso II, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, restou demonstrado nos autos que o equipamento 

não está funcionando, pois se encontra com a placa queimada, sendo 

inclusive inviável seu conserto, conforme consta dos laudos 

apresentados nas ids. 19370730. Saliento que os laudos (id. 19370730) e 

a ocorrência de queda de energia não foram impugnados pela Reclamada. 

Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. “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 
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relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e, repito, não tendo 

ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados ao Reclamante. No que tange aos danos materiais, 

demonstrada a queima do aparelho eletroeletrônico e o nexo causal entre 

o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por 

danos materiais, fazendo o reclamante jus ao ressarcimento da quantia de 

R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais). Nesse sentido o entendimento 

da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE 

APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE 

RESSARCIMENTO DO VALOR - INDEFERIDO - RECUSA INDEVIDA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO 

MATERIAL - DEVIDO - ASTREINTES AFASTADAS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica 

responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos 

termos dos artigos 14 e 22 do CDC. 2. Comprovada a queima de aparelhos 

eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia 

ocorrida, é devida a indenização por danos materiais. 3. O dano 

ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de 

solução do problema na esfera administrativa são suficientes para 

ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como também moral. 

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a 

quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada 

ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5. Devem ser afastadas as astreintes fixadas na sentença se não 

demonstrado o alegado descumprimento da decisão liminar. 6. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000346-10.2018.8.11.0037, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) E ainda: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - OSCILAÇÃO DE 

TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO 

ELETROELETRÔNICO - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR - INDEFERIDO - RECUSA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE 

MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência 

dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório 

trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. A 

concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos 

causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. 3. 

Comprovada a queima de aparelho eletroeletrônico e o nexo causal entre o 

dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos 

materiais. 4. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e 

a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são 

suficientes para ocasionar prejuízos não somente de ordem material, como 

também moral. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos 

morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois 

se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 6. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de 

Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a 

título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a 

correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em 

conformidade com a Súmula 362 do STJ. 7. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(N.U 1000192-61.2018.8.11.0014, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/04/2019, Publicado no 

DJE 03/04/2019) No presente caso o dano moral é in re ipsa e decorre do 

próprio fato, dando ensejo ao direito à indenização por danos morais. No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o Reclamante tentou resolver a 

questão posta a apreciação de forma administrativa junto a Reclamada e, 

ainda, por meio de reclamação junto ao Procon, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais para condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e com juros de mora 

de 1% ao mês a contar do evento danoso, e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.500,00 ( mil e 

quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-72.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS OAB - GO0026951A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002231-72.2019.8.11.0086 Reclamante: LEILA RAQUEL CARVALHO DA 

SILVA Reclamada: EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA. I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR A Reclamada aduz, preliminarmente, a inexistência de petição 

inicial nos autos, posto que a peça inaugural foi juntada somente após a 

contestação ofertada. Assevera que a permissão da juntada da exordial 

após a defesa fere o princípio da igualdade das partes, bem como cerceia 

a sua ampla defesa e contraditório. Contudo, com amparo no artigo 6º da 

Lei 9.099/95, rejeito a preliminar aventada, posto que embora a peça 

inaugural não tenha sido devidamente juntada no sistema PJE, quando da 

propositura da ação, por erro meramente formal, e posteriormente tenha a 

Ré apresentado a sua defesa, esta não restou prejudicada, posto que 

fora reaberto o prazo legal para uma nova apresentação da peça 

contestatória, que assim a Ré o fez. Ademais, insta salientar que o 

contratempo processual não interferiu no andamento e no resultado da 

demanda, vez que foram garantidos os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, bem como mantida a igualdade entre as partes, conforme 

se infere do Despacho – Id. 26241751. A propósito, a título de 

conhecimento, saliento que, das diretrizes instituídas pela Lei dos Juizados 

Especiais – Lei 9.099/95, destacam-se a simplicidade, informalidade, 
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economia processual e celeridade, devendo sempre o julgador prezar por 

tais critérios em busca do melhor deslinde da controvérsia posta. Assim, 

superada a análise da preliminar aventada, passo à apreciação do mérito 

da ação. 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. Relata a Autora que no mês de 

novembro de 2018 realizou uma viagem com destino ao estado do 

Maranhão por meio da empresa Requerida. Aduz que levou consigo seus 

dois cachorros e que ambos foram transportados em caixas específicas 

para o deslocamento. Afirma que durante a viagem as caixas foram 

danificadas, por culpa da Requerida, tendo solicitado o conserto junto à 

empresa, momento em que esta se dispôs a reparar. Assevera que em 

virtude da demora na devolução dos bens, por parte da Requerida, aquela 

registrou a Reclamação no Procon, contudo, a tentativa de acordo não foi 

acertada, posto que no dia da audiência de conciliação a Promovida levou 

as caixas com defeitos e com forte exalação de tinta, não sendo aceita, 

portanto, a devolução. Assim, requer a condenação da Reclamada no 

ressarcimento dos danos materiais que suportou, referente ao valor das 

caixas, bem como a indenização por dano moral. A Reclamada, em sua 

defesa, sustenta que ao receber a reclamação da Autora de que as suas 

caixas estavam com avarias, prontamente se colocou a disposição e 

solicitou que passageira enviasse os produtos para serem realizadas as 

análises da extensão dos danos. Contudo, afirma que a Reclamante 

relutou em enviar as caixas para a empresa, tendo esta apresentado a 

reclamação no Procon antes do envio para averiguação. Assegura que 

após a Promovente ter entregue os objetos, em 28/01/2019, foram 

constatados danos de pequena monta, passiveis de reparos, quais foram 

concretizados em 13/02/2019. Relata que, apesar de ter realizado os 

devidos reparos, a Demandante se recusa a receber as caixas e exige o 

recebimento de objetos novos. Assim, em virtude de ter realizado o 

procedimento que lhe era devido, pugna pela improcedência da ação. Pois 

bem. Da análise dos documentos anexos aos autos, e ainda da 

contestação apresentada, incontroverso a ocorrência de avarias nas 

caixas de transportes de animais domésticos. Constata-se, ainda, que a 

Reclamada acolheu a reivindicação e realizou o conserto dos bens, o que 

não foi aceito pela Reclamante. Anoto, pois, num primeiro momento, que à 

Requerente assiste o direito à inversão do ônus da prova, na medida em 

que o caso se trata de uma relação de consumo. Em contrapartida, cediço 

que cabe à parte Autora comprovar o mínimo necessário do direito que 

alega ter, ou seja, no presente caso cabia à ela demonstrar que de fato 

houveram avarias de grande monta nos objetos de transporte, impossíveis 

de serem reparados, e que os consertos efetuados pela Reclamada nas 

caixas não foram satisfatórios, perdurando os defeitos inicialmente 

ocasionados ou até mesmo comprovando que após a devolução dos bens 

pela empresa, estes apresentaram outras avarias e/ou inutilização. De 

mais a mais, a responsabilidade da Promovida, 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, in verbis: “Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só 

não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. § 4° (...)” Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC, e comprovou 

que efetuou os reparos nas caixas de transporte de animais domésticos 

de forma satisfatória, conforme se observa nas fotografias e filmagens 

anexadas aos autos. Assim, não há amparo para responsabilizar a 

Demandada nos danos pleiteados pela Autora, posto que aquela cumpriu 

com o dever que lhe incumbia. Ademais, insta registar que se os reparos 

não foram condizentes com o almejado pela Autora, e ainda restassem as 

avarias que afirma terem, deveria esta demonstrar de forma inequívoca os 

defeitos. Contudo, a Reclamante não acostou qualquer documento a fim de 

comprovar a extensão de seus danos, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do Art. 373, inciso I do CPC. Denota-se que sequer consta nos autos 

algum indício mínimo de prova constitutiva do direito da Promovente. Deste 

modo, não restou comprovado qualquer ilicitude a ser atribuída à 

Reclamada. Portanto, ante a ausência de verossimilhança nas alegações 

da Reclamante, não há se falar em falha na prestação de serviço capaz 

de ensejar os danos conforme pleiteados na inicial, tampouco em 

inexistência de débito. A propósito, REPARAÇÃO DE DANOS. 

TRANSPORTE AÉREO. DANOS EM BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

SATISFATÓRIA DA EXTENSÃO DO ALEGADO PREJUÍZO E DA SUA 

ORIGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUPOSTO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006250682, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 29/09/2016). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006250682 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 29/09/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 07/10/2016). No que tange o pedido de 

indenização por danos morais, tenho que no presente caso, a parte 

Reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados 

na inicial. Cediço que a indenização por danos morais pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Assim, segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que 

abstraindo o ânimo interior da parte Reclamante, não restou comprovada 

que a Reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os 

limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus 

serviços junto à Requerente. O mero descumprimento contratual não gera 

o direito de recebimento de indenização por danos morais. Assim, somente 

há se falar em dano moral, quando há abalo percuciente à personalidade 

ou à dignidade do ser humano, abalo esse não verificado no caso em 

comento. 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. 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 MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010146-92.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REMILSON MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010146-92.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: REMILSON MORAES SILVA EXECUTADO: ENELCI 

APARECIDA ROSA BARBIERI Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente 

foi intimado para que em 10 [dez] dias manifestasse nos autos requerendo 

o que entendesse de direito, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo 

que o Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, 

entretanto, não há nos autos informação de que tenha cumprido a 

diligência que lhe competia. Assim, considerando a quantidade de 

processos que este Juizado Especial possui e a necessidade de entregar 

a prestação jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse 

no resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 
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motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 

de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-63.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INES SEVERINA DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEÍZA S. C. MARANGONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010329-63.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: INES SEVERINA DA CRUZ ARAUJO REQUERIDO: GEÍZA S. 

C. MARANGONI Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a Exequente foi intimada 

para que em 10 [dez] dias manifestasse nos autos requerendo o que 

entendesse de direito, contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que a 

Exequente foi intimada para suprir a determinação judicial, entretanto, não 

há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhes 

competiam. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente da Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010581-32.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA CONTATTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GRANZOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010581-32.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: GRAFICA CONTATTO LTDA - ME EXECUTADO: BRUNO 

GRANZOTO Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado 

para que em 10 [dez] dias manifestasse nos autos, requerendo o que 

entendesse de direito, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o 

Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não 

há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010248-90.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEU PEQUENO MUNDO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010248-90.2010.8.11.0086 

EXEQUENTE: SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: MEU 

PEQUENO MUNDO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA ME Vistos, 

etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Afere-se dos autos que a Exequente foi intimada para que em 10 [dez] 

dias manifestasse nos autos requerendo o que entendesse de direito, 

contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que a Exequente foi intimada 

para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos 

informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, 

considerando a quantidade de processos que este Juizado Especial 

possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma 

definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que 

ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente 

da Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 

de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MAGRI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001446-47.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAGNO MAGRI FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

18090539] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30404370], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MAGRI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001446-47.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAGNO MAGRI FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

18090539] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 30404370], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-51.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HEIDMANN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000661-51.2019.8.11.0086 

INTERESSADO: LEANDRO HEIDMANN REQUERIDO: TRES EDITORIAL 

LTDA. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia apresentada. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e 

Morais proposta por Leandro Heidmann em desfavor de Três Comércio de 

Publicações Ltda. Relata o Reclamante que fora abordado por um 

representante da Reclamada, o qual lhe ofereceu a assinatura da revista 

04 Rodas. O Reclamante firmou contrato com a Reclamada de um plano 

anual pelas revistas em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 89,90 (oitenta e 

nove reais e noventa centavos) a serem debitadas no cartão de crédito. 

Aduz, entretanto, que embora tenha havido o lançamento das parcelas 

mês a mês, as revistas nunca foram entregues, e mais, houve cobranças 

não autorizadas de 10 (dez) parcelas de R$ 89,90; 10 (dez) parcelas de 

69,90; 10 (dez) parcelas de 69,90; 12 (doze) parcelas de 49,90; 12 (doze) 

parcelas de 55,75; 12 (doze) parcelas de 10,75; 10 (dez) parcelas de 

23,98; 12 (doze) parcelas de 38,25; 10 (dez) parcelas de 23,98 e mais 10 

(dez) parcelas de R$ 29,00. Aduz que procurou a reclamada, tendo esta 

efetuado três estornos parciais no valor de R$598,88, R$459,00 e 

R$290,00. Por estas razões, propuseram a presente ação pleiteando 

repetição de indébito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito em virtude da efetiva 

contratação das revistas, afirmando ser os descontos devidos e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste ao Reclamante posto que comprova a aquisição das revistas, o 

efetivo pagamento e as cobranças indevidas. Assim, 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. Com a contestação não veio qualquer prova capaz de 

eximir a Reclamada da responsabilidade que lhe sobrevém, muito pelo 
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contrário, posto que não comprovou a efetiva entrega das revistas, 

mesmo diante do integral pagamento da assinatura. Desta forma, sem a 

prova essencial do cumprimento do contrato e de alguma excludente 

capaz de afastar a sua responsabilidade, por se tratar de negócio sujeito 

aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, entende-se a 

responsabilidade objetiva. Ensina Cláudia Lima Marques: "O método 

escolhido pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor foi positivar 

um novo dever legal para o fornecedor, um dever anexo, um dever de 

qualidade, como ensina Benjamin (Comentários, pág 39). Se a teoria da 

qualidade se concentra no objeto da prestação contratual (produto ou 

serviço) é porque visualiza o resultado da atividade dos fornecedores de 

modo a imputar-lhes objetivamente o dever de qualidade dos produtos que 

ajudam a colocar no mercado" (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno 

Miragem, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, 2006).” Deste modo, 

não existindo nos autos nenhuma comprovação dos fatos alegados pela 

Reclamada bem como, não comprovada existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito das Reclamantes, resta configurado o 

dano e o dever de indenizar. Vejamos um julgado neste sentido: RECURSO 

INOMINADO – CONSUMIDOR - SERVIÇO NÃO SOLICITADO - ÔNUS DA 

PROVA DA DEMANDADA – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NAS 

FATURAS DO AUTOR – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO 

DO IMPASSE SEM ÊXITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO 

DANOSO - SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

– SÚMULA 362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000158-29.2017.8.11.0012, 

TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 06/11/2019) 

Dúvida não há de que restaram violados direitos da personalidade do 

Reclamante, que faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a um completo descaso por parte da 

Reclamada. 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). Dessa 

feita, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Reclamantes, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

igualmente restaram comprovados os pagamentos, desta forma, cabe a 

restituição dos valores lançados tanto pelas revistas não entregues 

quanto pelas demais assinaturas cobradas de forma indevida, nos termos 

de parágrafo único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial 

para o fim de CONDENAR a Reclamada à repetição do indébito no valor de 

R$ 7.005,32 (sete mil e cinco reais e trinta e dois centavos) em favor do 

Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso e 

para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

4.000,00 (quatro 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 contar do evento danoso, com resolução 

do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima 

Juíza de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

O BOYLE E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-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: 

1002440-41.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JADSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: O BOYLE E CIA LTDA – ME REQUERIDO: AVIANCA I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Preliminarmente, impende destacar que o Autor 

requereu a desistência da ação em relação à Segunda Promovida 

AVIANCA S/A. Nos termos do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Diante disso, OPINO pela homologação do pedido de desistência 

em face da Segunda Reclamada AVIANCA S/A, devendo esta ser 

excluída do polo passivo da demanda. Prossigo, no entanto, na análise da 

controvérsia em relação à Primeira Reclamada, O BOYLE E CIA LTDA – 

ME. Afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e da relação de 

consumo, aventadas pela Demandada, tendo em vista que incidem no 

caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista que se enquadra o Autor na condição de consumidor e a 

Requerida, na condição de fornecedora, diante do que dispõem os artigos 

2º e 3º, caput e § 2º, do referido Código, eis que restou demonstrada a 

existência de relação de consumo entre as partes, conforme documentos 

juntados pelo Reclamante. Da mesma forma, também de acordo com o 

referido Códex, todos aqueles que fazem parte da cadeia de 

fornecedores respondem solidariamente perante os consumidores por 

danos causados a esses. Com isso, a Ré é parte legítima para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Superadas as análises das 

preliminares aventadas, 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. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais 

e morais, na qual alega o Autor que comprou, através da Requerida, 

passagens aéreas para os trechos Cuiabá/MT – Recife/PE e Recife/PE 

–Cuiabá/MT, com data do embarque de ida para o dia 25/04/2019 as 

08h10min e volta no dia 13/05/2019 as 15h30min, no valor total de R$ 

782,97 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos). 

Afirma que no dia 23/04/2019 foi informado acerca da alteração do horário 

e escala inicial do voo de ida, tendo sido adiantada a viagem para o horário 

de 04h10min, permanecendo no mesmo dia, como contratado. Assevera 

que no dia do embarque compareceu no aeroporto com antecedência de 

02 (duas) horas, conforme lhe foi orientado pela Ré, contudo, ao tentar 

realizar o check-in foi surpreendido com a informação que o seu voo havia 

sido cancelado. Afirma que em virtude da notícia, entrou em contato com a 

Requerida, qual lhe orientou a permanecer no aeroporto, pois a empresa 

iria realoca-lo em outro voo. No entanto, aduz que mesmo após longa 

espera, não conseguiu embarcar, tendo sido cancelada a sua viagem. 

Assim, pugna pelo ressarcimento dos danos materiais suportados, no 

valor dos novos bilhetes que teve que comprar, no transporte de ida e 

volta ao aeroporto e alimentação, bem como pela condenação da 

Promovida em danos morais. A Requerida, por sua vez, sustenta que é 

apenas intermediadora de serviços de venda de passagens aéreas, e que 

por tais motivos inexiste qualquer encargo capaz de ensejar a 
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condenação pretendida. Assevera que prestou auxilio ao Demandante, 

informando e orientando-o acerca dos fatos, bem como intermediou a 

tentativa de solução com a empresa aérea, agindo com boa-fé perante o 

Autor, não havendo, portanto, o que se falar em condenação por danos 

de qualquer natureza. Pugna, ao final pela improcedência da ação. Por 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 aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual In casu, é incontroverso que 

o embarque do Autor foi cancelado, conforme se denota da carta de 

cancelamento de voo juntada no Id. 24698600 e demais documentos. 

Também resta incontestável que o Requerente tentou resolver a situação, 

com diversos contatos que teve com a Requerida. Ainda, irrefutável que 

não houve realocação do passageiro em outro voo, tendo sido cancelada 

a viagem planejada. Por sua vez a Ré não se desincumbiu do seu ônus de 

provar fato que abandone a sua responsabilidade objetiva, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, limita-se, contudo, a sustentar a exclusão de suas 

responsabilidades, alegando que prestou as informações corretas ao 

Autor, bem como que não contribuiu para o cancelamento do voo e com os 

custos materiais dispendidos no evento. Desta feita, não há que se falar 

em ilegitimidade, caracterizada falha na prestação de serviços, 

independentemente se a culpa pelo cancelamento do voo se deu ou não 

por ato da Requerida, demonstrado o dever de indenizar. Vejamos casos 

semelhantes: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MT- QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  ( 1 9 8 )  N º 

0029913-96.2015.8.11.0041 Apelação nº 0029913-96.2015.8.11.0041 

Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Apelado: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGÊNCIA DE TURISMO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para 

figurar no polo passivo da ação a agência de turismo responsável pela 

venda do pacote de viagem . O atraso dos voos que faziam parte do 

pacote adquirido pelo autor, bem como o extravio de sua bagagem 

caracterizam falha na prestação do serviço contratado e geram o dever 

de indenizar. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, 

mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (N.U 

0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (grifei) 

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGÊNCIA DE 

VIAGENS – ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA 

DO RISCO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR EXTENSÃO – 

SOLIDARIEDADE – CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE 

NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MAJORADO – PROVIDO 

PARCIALMENTE O RECURSO DA RECLAMANTE. 1. É irrelevante se a 

conduta lesiva ocorreu ou não por falha direta da agência de viagem, pois 

esta responde pelos atos praticados pelas empresas contratadas para a 

efetiva prestação dos serviços, visto que os parceiros empresariais são 

responsáveis solidariamente pelos danos ocasionados aos consumidores, 

porquanto participam da mesma cadeia de fornecedores (arts. 14 e 18 do 

CDC). Em idêntico sentido: STJ REsp 1102849/RS, REsp 888.751/BA e 

AgRg no REsp 850.768/SC, bem como a Deliberação Normativa n° 161/85 

da EMBRATUR. 2. O desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes 

do atraso de voo são suficientes para a configuração do dano moral, que 

se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). 3. Deve ser majorado para R$ 

8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização fixada na sentença (R$ 

2.017,05), em atendimento aos critérios de proporcionalidade e 

modicidade. 3. Recurso da parte reclamada conhecido e não provido. 4. 

Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido. (TURMA 

RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 3 Recurso Inominado nº 

001.2009.023.872-4 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá) 

(grifei). A situação comporta típica responsabilidade objetiva resultante da 

falha na prestação de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do CDC, 

que prescinde da demonstração de culpa por parte do prestador de 

serviço. In verbis: 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. Da leitura do dispositivo supramencionado, 

conclui-se que, uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços 

e os danos deles decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se 

pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente da 

verificação da existência de culpa. Ademais, de acordo com as normas e 

princípios do CDC, o consumidor tem direito ao reembolso dos valores 

pagos no caso de cancelamento de passagem aérea. Como dito, em razão 

do cancelamento das passagens, o Autor teve que retornar à sua cidade 

de origem, desembolsando assim o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta 

reais), o que compreende a ida e a volta entre este município e a cidade de 

Cuiabá/MT. Ainda, restaram demonstrados os custos que o Requerente 

teve com alimentação, qual despendeu o valor de R$ 27,00 (vinte e sete 

reais). Também não há comprovação nos autos do efetivo reembolso das 

passagens aéreas por parte da Reclamada, devendo, portanto, esta 

quantia ser restituída ao Demandante, juntamente com as despesas de 

translado e alimentação, devidamente atualizadas. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, embora, geralmente, não seja objeto de 

indenização extrapatrimonial o descumprimento contratual, no caso dos 

autos restou evidenciada a desídia da Ré no atendimento ao cliente. O 

caso, assim comporta condenação a título punitivo dissuasório, conforme 

o entendimento das Turmas Recursais, pelo desrespeito ao consumidor, 

atendido de forma insatisfatória, fator desencadeador de angústia e 

insegurança. Corroborando, APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACOTE TURÍSTICO. 

PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DA VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONTATO PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. PROVA 

DOCUMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 

PASSAGEM AÉREA E ALTERAÇÃO DE DATA. DANOS MORAIS. 

OCORRÊNCIA. I. Hipótese na qual a autora adquiriu junto à empresa ré, 

passagens aéreas de ida e volta para Fernando de Noronha ? PE e, após 

realizar a mudança de data da viagem, na mesma ligação, solicitou para 

que não fosse confirmada a troca, sendo informada pela atendente que 

não poderia mais retornar à data anterior, restando tão somente solicitar 

reembolso via telefone. Ocorre que não foi possível entrar em contato com 

a empresa ré a fim de requerer o reembolso, pois sequer era atendida no 

número fornecido para ligação ou respondida nos e-mails- enviados, sem 

que haja, contudo, justificativa por parte da ré da impossibilidade de 

atendimento. Assim, considerando a documentação apresentada pela 

autora (art. 373, inciso I, do CPC), que demonstra a tentativa de contato 

com a empresa ré, justamente para reclamar da impossibilidade do contato 

por meio telefônico e para solicitar o reembolso dos valores, faz jus à 

devolução integral do que pagou, pois requerido dentro do prazo de 

arrependimento de quarenta e oito horas. II. Verificado nos autos a falha 

na prestação do serviço, consistente no cancelamento da das passagens 

aéreas, o que acabou por frustrar a viagem adquirida pela autora, 

acarretando-lhe transtornos que ultrapassam a figura do mero dissabor, 

caracterizado está o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva. 

Inteligência do artigo 14 do CDC. III. Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar ?quantum? que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Valor fixado que se revela suficiente 

e condizente com as peculiaridades do caso. APELO DA PARTE RÉ 

DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70076846328, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 10-05-2018). (grifei). IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de 

desistência da ação em relação à Segunda Reclamada AVIANCA S/A, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Por 

outro lado, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, em relação à Primeira 

Requerida, para: 1 - CONDENAR a Reclamada a restituir o Reclamante 

pelos danos materiais sofridos, no valor total de R$ 904,78 (novecentos e 

quatro reais e setenta e oito centavos), que deverá ser acrescido de 
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correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, a partir de cada 

desembolso (Súmula 43 do STJ). 2 - CONDENAR a Reclamada a 

compensar o Reclamante pelos danos morais experimentados, no valor de 

R$ 3.0000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo 

índice do INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase, em consonância com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao 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: 1000750-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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: 

1000750-11.2018.8.11.0086 REQUERENTE: BRUNO CASAGRANDE E 

SILVA REQUERIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No presente caso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, 

porém há situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais 

ao mérito. A Reclamada arguiu a decadência do direito do Autor, haja vista 

que em sua peça inaugural este afirma que adquiriu o produto em 

24/06/2016 e, desde o recebimento, o equipamento apresentou problemas. 

Aduz que o Reclamante entrou em contato com Ré para reclamar do vício 

somente em 09/10/2017, oportunidade em que foi informado de a garantia 

contratual se findou em 24/06/2017. Assevera, ainda, que o Reclamante 

ingressou com ação tão somente em 04/05/2018, tendo ocorrida, portanto, 

a decadência do direito do Promovente em reclamar pelos vícios. Pois bem, 

em razão da constatação retro mencionada, tenho que assiste razão à 

Reclamada, no que tange a ocorrência da decadência do direito do 

Reclamante, uma vez que se o equipamento apresentou defeito/vício 

quando da entrega, conforme mencionado na exordial, deveria o Autor ter 

buscado imediatamente o reparo ou troca do produto, bem como, diante da 

reclamação, caso não atendida, deveria ter buscado os meios judiciais no 

prazo cabível. Assim, a partir da data em que houve a constatação do 

vício, passou a fluir o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para 

reclamar eventual vício no produto adquirido, pois, no caso específico, o 

defeito apresentado revela-se como vício de fácil constatação, eis que 

constatado quando das primeiras utilizações do equipamento. Desse 

modo, existindo vício aparente, de fácil constatação, configura-se a 

decadência do direito do consumidor de reclamar pela desconformidade 

do pactuado, nos termos do artigo 26, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - (..) II noventa dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.” Nesse 

sentido também é a jurisprudência: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CDC. 

INDENIZAÇÃO. REPAROS EM MOTOR DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO 

SERVIÇO. VÍCIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA 

DO DIREITO DE RECLAMAR. ART. 26, II, CDC. AUSENTE COMPROVAÇÃO 

DE CAUSAS OBSTATIVAS DA DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

art. 26, II, CDC, prevê o prazo decadencial de 90 dias para que o 

consumidor reclame pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em se 

tratando de fornecimento de serviço relacionado a produto durável, sendo 

certo que no caso concreto a própria autor disse na petição inicial que o 

motor do veículo, tão logo saiu da oficina do requerido, já apresentava os 

mesmos problemas. Ademais, a autora não trouxe qualquer elemento 

concreto que constituísse início de prova de referidas promessas ou, 

sequer, da reclamação efetuada no prazo decadencial contado da retirada 

do automóvel .  2 .  Recurso improv ido. (TJ-SP -  APL : 

00131534520118260510 SP0013153-45.2011.8.26.0510, Relator: Artur 

Marques, Data de Julgamento: 10/07/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 11/07/2017). Acrescente-se, ainda, que o "print" de 

tela apresentado pela parte autora não deixa claro se a garantia é do 

software, do hardware, sendo imprestável para determinar o termo a quo 

da garantia, que presumivelmente é do documento fiscal. Portanto, o 

reconhecimento de decadência do direito de ação do Autor é medida que 

se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do no art. 26, 

inciso II do Código de Defesa do Consumidor c/c o art. 487, inciso II do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o arquivamento dos autos após o 

decurso do prazo recursal. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010183-61.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE PINTO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010183-61.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUTUM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 

ME EXECUTADO: LUCIMEIRE PINTO ARRUDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos 

autos que a Exequente foi intimada para que em 10 [dez] dias 

manifestasse nos autos requerendo o que entendesse de direito, contudo 

a mesma quedou-se inerte. É certo que a Exequente foi intimado para 

suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de 

que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente da 

Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 

de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (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: 

1001690-39.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MICHEL LUCIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - 

ME I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por MICHEL LUCIO DE OLIVEIRA em desfavor 

de CLÍNICA ODONTOLÓGICA VANIA LILLIAN BARBOSA LTDA -ME. O 

Requerente sustenta que firmou contratos de prestação de serviços 

odontológicos com a Requerida, nos valores de R$ 2.518,72 (dois mil 

quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), R$ 1.287,92 (um mil 

duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) e R$ 382,32 

(trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), sendo este 

último referente a prótese dentária. Afirma que ao iniciar o tratamento, a 

Ré acrescentou valores extras ao contratado, sob alegação de que para 

realizar o implante da prótese dentária, o Autor teria que ser submetido ao 

procedimento de endodontia (canal), desembolsando, para tanto, a quantia 

suplementar de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Assevera que não 

concordando com o valor adicional, tendo em vista que no orçamento 

inicial estavam inclusos todos os procedimentos, solicitou a cópia dos 

contratos assinados, qual fora negado pela Requerida. Alega que, por 

necessitar com urgência da prótese, registrou reclamação junto ao 

Procon, contudo, não obteve êxito em seu desiderato, requerendo, na 

oportunidade, a continuidade no tratamento odontológico contratado sem 

que haja a inclusão de mais valores, salvo daqueles já pactuados, bem 

como que os pagamentos das parcelas sejam retomados somente após o 

prosseguimento dos procedimentos pela clínica. A Reclamada, por sua 

vez, aduz que o Autor firmou o contrato de prestação de serviços em 

12/06/2018, sendo iniciado o tratamento em 20/06/2018 e que houveram 

corriqueiras faltas e cancelamentos pelo Requerente após o início do 

tratamento. Sustenta que entre a avaliação inicial do paciente, ora 

Demandante, e o seu comparecimento para que fosse realizado o 

procedimento para a implantação da prótese dentária, se passaram 70 

(setenta) dias, isso por culpa e desídia do Autor. Assim, no momento em 

que o Promovente compareceu para realizar o procedimento, foi 

diagnosticado uma piora em seu dente, com a necessidade de ser 

realizado o tratamento endodontia para que fosse suportado a prótese. 

Afiança que é do seu dever o emprego da melhor técnica no tratamento, e 

que o procedimento em comento não estava incluso nos orçamentos 

iniciais, apresentado, para tanto, os contratos assinados entre as partes. 

Assevera que não assiste razão a alegação de urgência no tratamento, 

posto que este não foi concluído por culpa do Autor, que, além de faltar às 

consultas, somente adimpliu com os custos da prótese em 21/09/2019. Por 

fim, pugna pela improcedência da ação, bem como pela condenação do 

Autor ao pagamento do saldo devedor, nos termos do contrato assinado. 

Pois bem. Analisando os documentos apresentados (Id. 22888466), não 

se vislumbra no rol dos procedimentos contratados pelo Autor o 

tratamento de endodontia, popularmente chamado de ‘canal’. Ainda, consta 

nos documentos acostados a informação de que a realização de 

tratamentos não descritos na avaliação e que tenham se tornado 

indispensáveis ao tratamento serão cobrados à parte, conforme 

estabelecido na cláusula 7, item 7.4 do contrato juntado nos autos. Se por 

um lado o Autor pleiteia a continuidade do tratamento, sem a incidência dos 

valores adicionais posteriormente exigidos, e por outro, o profissional 

aduz ser imprescindível o tratamento indicado antes da implantação da 

prótese dentária, pugnado, como pedido contraposto, a rescisão 

contratual, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante 

as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de 

convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no 

caso em análise. Não há como precisar se o tratamento indicado pelo 

profissional especializado está em observância ao diagnóstico que 

apresenta o Autor. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente 

causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 

51, da Lei dos Juizados Especiais, extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: “Art. 51 (...) (...) II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação;” Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é 

medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos. III - DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, OPINO pelo reconhecimento da 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II 

do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. 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 MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-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 

1000724-76.2019.8.11.0086 Reclamante: DIEGO MOREIRA Reclamada: 

VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Preliminarmente a Reclamada suscita a inépcia da inicial, sob o argumento 

de que o Autor não demonstrou em seu petitório o prejuízo material e moral 

sofridos. Contudo, apesar de o motivo apresentado pela Ré não ser 

compatível com o instituto invocado, rejeito a preliminar posta, tendo em 

vista que a peça inaugural apresenta os requisitos exigidos no artigo 319 

e 320 do CPC. Ainda, a Demandada arguiu a sua ilegitimidade passiva, 

asseverando que as avarias ocasionadas no veículo do Autor foram 

causadas por terceiro, não sendo, portando, responsável pela lesão que o 

Autor pretende reparo. Afasto, pois, a preliminar aventada, posto que os 

pedidos do Autor não se limitam aos danos materiais provocados em seu 

veículo, mas também pretende reparação por danos morais, imputando à 

Ré a prática da lesão extrapatrimonial experimentada. Superadas as 

análises das questões preliminares, passo à apreciação do mérito da 

demanda. . III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. O Autor pleiteia a indenização por 

danos morais e materiais, com repetição de indébito, por falha na 

prestação de serviço por parte da Requerida. Sustenta que em virtude dos 

danos em seu veículo, ocasionados pelo seu vizinho, este concordou em 

repara-los, tendo sido levado o automóvel no estabelecimento Demandado, 

e acordado a prestação de serviços pagas pelo causador do dano, por 

meio de cheque. Assevera que os serviços não foram executados, e que 

o estabelecimento posteriormente se negou a realizar o emprego, contudo, 

não houve a devolução dos valores saldados. Aduz que teve que 

procurar outro estabelecimento para realizar o conserto, desembolsando, 

para tanto, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e em virtude da 

atitude da Ré, sofreu prejuízos de ordem patrimonial e moral. Por fim, 

requer a condenação desta no ressarcimento da quantia que pagou para 

a execução dos serviços no seu carro em outro estabelecimento, no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a devolução em dobro dos valores 

pagos pela execução dos serviços não realizados pela Ré, no importe de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) e indenização pelos danos morais 

suportados. A Reclamada, por sua vez, aduziu que os serviços não foram 

realizados por culpa do Autor, vez que este almejava o reparo imediato em 

seu veículo, não dispondo a funilaria de tempo hábil para a execução. 

Assevera que foi ofertada uma data futura para que os serviços fossem 

executados, contudo, o Requerente recusou. Por fim, relata que os 

valores foram devolvidos para o titular do cheque emitido, não havendo em 

que se falar em reparação de danos de qualquer natureza, pugnando, ao 

final, pela improcedência da ação. Pois bem. Quanto aos danos materiais 

pleiteados pelo Autor, no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

concernente ao reparo do veículo, verifico que não há nexo de 

causalidade entre o dano apresentado no automóvel e a conduta da Ré. 

Conquanto o fornecedor de serviço responda objetivamente pela 
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reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos 

à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do CDC, devem restar 

presentes os requisitos precípuos ao dever de indenizar: ato ilícito, dano e 

nexo de causalidade para a responsabilização daquela pessoa jurídica. O 

fato de o automóvel ter sido deixado na oficina para reparar os danos 

ocasionados por terceiros, e os serviços não serem realizados, seja por 

culpa do fornecedor, seja por responsabilidade do consumidor, não 

autoriza a responsabilização daquela em reparar os danos que não deu 

causa. Ausente o nexo de causalidade, ausente da mesma forma o dever 

de indenizar os danos materiais. No tocante ao pedido de devolução em 

dobro dos valores inicialmente pagos à Ré, entendo não ser cabível, posto 

que o Autor não possui legitimidade para cobrar valores que não 

desembolsou. Vislumbra-se, ainda, que a quantia paga foi devolvida pela 

Ré ao emitente do cheque, conforme se depreende do comprovante 

bancário acostado no Id. 23968638. Quanto ao pleito de danos morais, 

assim ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte 

Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92): “Dano moral é o que 

atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de 

bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a 

intimidade, a imagem, o bom nome, etc, como se infere dos arts. 1º, III, e 

5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado, dor, 

sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. O entendimento predominante 

é de que o ofendido demonstre que o ato tido como causador do dano 

tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que 

o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta 

ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique 

demonstrada a culpa do ofensor e o prejuízo. No caso vertente, o Autor 

define o dano moral como a má prestação do serviço ofertado pela Ré, 

que negligenciou ao deixar de estipular prazo para prestar o serviço, 

tendo recebido pelo mesmo. Contudo, não vislumbro qualquer abalo moral 

ou outra situação que se traduzisse em tristeza ou dor interna, mas 

apenas o aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era 

inesperada. Os simples aborrecimentos do cotidiano não podem ensejar 

indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida diária e não 

trazem maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que 

qualquer aborrecimento ou desentendimento ensejasse dano moral, 

assistiríamos a uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se 

tornaria inviável. Aborrecimentos decorrentes da celebração de contratos 

ou da prestação de serviços são, em geral, comuns e suportáveis, 

fazendo parte da vida cotidiana. Como já dito, não podem simples 

desentendimentos e aborrecimentos ensejar o deferimento de indenização 

por dano moral. Tem-se que, no caso em comento, não passou o 

Requerente por sofrimento moral. Desta forma, buscar solucionar um 

problema havido em seu veículo, de fato causou aborrecimento ao Autor. 

No entanto, este aborrecimento não se caracteriza como dano moral e, por 

esta razão, torna-se impossível a condenação da Promovida ao 

pagamento da indenização pleiteada. 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. 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: 1002312-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO EIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(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 

1002312-21.2019.8.11.0086 Reclamante: ARLINDO EIBEL Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No presente caso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, 

porém há situações preliminares que se revelam, na espécie, prejudiciais 

ao mérito. O Autor pleiteia a anulação do ato administrativo que culminou 

no arbitramento de valores referentes a recuperação de consumo na 

Unidade Consumidora nº 6/1306835-8, e, consequentemente, a 

declaração de inexigibilidade do débito e cancelamento da cobrança em 

questão. A Reclamada, por sua vez, suscitou a preliminar de 

incompetência do juizado especial face a necessidade de produção de 

prova pericial técnica. No mérito, aduziu estar correta a cobrança dos 

valores, tendo em vista ter sido encontradas irregularidades nas 

instalações elétricas do imóvel, pugnando, ao final, pela improcedência da 

ação. Por oportuno, apesar de não alegada pela parte adversa a 

ilegitimidade ativa do Autor, impende ao julgador verificar a existência do 

requisito válido para o regular deslinde da controvérsia. Em outras 

palavras, a ausência de legitimidade processual pode ser reconhecida de 

oficio pelo juiz, em consonância com o artigo 485, § 3º do Código de 

Processo Civil. In casu, o titular da unidade consumidora nº 6/1306835-8, 

discutida nos autos, é pessoa alheia a presente lide, conforme resta 

comprovado pela fatura acostada aos autos (Id. 24156946). Ainda, 

embora o Autor seja proprietário do imóvel detentor da unidade 

consumidora em questão, resta evidente a inexistência de relação jurídica 

entre o Requerente e a Ré, não possuindo, portanto, legitimidade para 

pleitear eventuais danos supostamente causados pela concessionária. 

Desta feita, não possuindo o Demandante a titularidade sobre o direito 

material sub judice, sequer demonstrando ser o usuário dos serviços, é 

incontroversa a sua ilegitimidade ativa para a causa. Ademais, somente 

quem contratou o serviço pode discutir a ilegalidade ou abusividade na 

sua cobrança. A propósito, RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ENERGIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM NOME DE 

TERCEIRA PESSOA. IDENTIDADE ENTRE O ENDEREÇO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA E A RESIDÊNCIA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. 

FATURA EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 

(Recurso Cível Nº 71006662944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

17/08/2017). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 

485, inciso VI e § 3º do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UGOLINI PNEUMATICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELIR CARLOS UGOLINI OAB - 535.826.671-20 (REPRESENTANTE)

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 S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001071-12.2019.8.11.0086 REQUERENTE: UGOLINI PNEUMATICOS LTDA 

- ME REQUERIDO: 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 da ação. II - MÉRITO Sendo a prova documental 
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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. 

O Reclamante alega na petição inicial que no dia 15/10/2018 a empresa Ré 

retirou o medido de energia elétrica, referente a Unidade Consumidora 

cadastrada sob o nº 6/1382747-2, sendo autuado, na oportunidade, o TOI 

nº 677600 e efetuada a troca do medidor. Aduz que a inspeção foi 

realizada sem a sua presença ou de alguém responsável pela unidade 

consumidora no momento da vistoria, e que posteriormente foi 

surpreendido com o recebimento de um documento enviado pela 

Reclamada, denominado “Carta ao Cliente”, o qual informa que foram 

constatadas anormalidades no medidor de energia elétrica, que provocou 

o faturamento inferior ao correto, e, diante disso, a concessionária 

realizou o cálculo da média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, 

empreendendo o valor de R$ 953,05 (novecentos e cinquenta e três reais 

e cinco centavos) a ser pago pelo Autor, referente a recuperação de 

consumo apurado pelas avaliações realizadas. Deste modo, sustenta o 

Requerente que o procedimento foi realizado de forma unilateral pela 

Requerida, sendo indevidos os valores cobrados. Por fim, requer a 

procedência da ação para que seja declarada a nulidade do TOI nº 

677600, além dos danos morais experimentados. A Reclamada, em sua 

defesa, sustenta que foi realizada vistoria e foram detectadas 

irregularidades na medição de consumo da unidade consumidora do 

Reclamante, razão pela qual, foi emitida fatura de recuperação de 

consumo, em atenção ao que dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

tornando legítimo o débito apurado. 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, 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 realmente foi constada irregularidade 

nas instalações elétricas do imóvel do Autor, cujo registro foi fotografado, 

bem como que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado, sendo que o 

medidor foi encaminhado para o INMETRO, restando reprovado. No 

entanto, verifico que a Reclamada não logrou êxito em comprovar que, 

após a constatação e correção das irregularidades, o consumo da parte 

Autora se elevou a ponto de justificar a recuperação do consumo imposta. 

Vislumbra-se que os meses em que foram recuperados os consumos, a 

empresa estava inoperante, e o diferencial de consumo aferido pela 

concessionária de energia foi de aproximadamente 5% (cinco por cento). 

Em detida análise ao histórico de consumo acostado pela Reclamada, bem 

como pelo fato de a empresa não estar desenvolvendo as suas 

atividades, verifica-se que após a constatação da irregularidade não 

houve aumento no consumo na proporção imposta, não se mostrando 

adequado a aplicação da Resolução 414/2010 da ANEEL neste caso 

concreto. Portanto, ante a ausência de “benefícios” ao consumidor, não há 

o que se falar em recuperação de consumo. Nesse sentido, verbis: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO 

MEDIDOR SEM ALTERAÇÃO DE CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALORES A RECUPERAR. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL 

DO DÉBITO. PERMITIDA A COBRANÇA APENAS DO CUSTO 

ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO 

CONCRETO, POIS, O DÉBITO DESCONSTITUÍDO FOI INSCRITO NOS 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. QUANTUM FIXADO EM R$ 9.370,00 

DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS EM 

CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007892664, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/08/2018). Desta 

forma, cabível a declaração de inexigibilidade do débito referente ao 

consumo recuperado, objeto da demanda. Quanto aos danos morais, não 

há provas nos autos de que a empresa Autora tenha enfrentando alguma 

excepcionalidade capaz de configurar a indenização pretendida, ao passo 

que só resta caracterizado o dano quando o consumidor é ofendido na 

sua honra, na sua imagem, ou é colocado em situação humilhante, 

vexatória, o que não se evidencia no caso em tela. Não se está afirmando 

aqui que o fato relatado não tenha gerado aborrecimentos, todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano 

extrapatrimonial, até porque dano moral, como já mencionado acima, é o 

que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que 

ocorreu foi um pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem 

integrante da personalidade. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação, e o faço somente para DECLARAR inexigível o 

débito discutido nos autos, referente à fatura de recuperação de consumo 

e os encargos gerados, no valor de R$ 953,05 (novecentos e cinquenta e 

três reais e cinco centavos); CONFIRMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGENCIA, CONCEDIDO NO 

ID. 20296817, BEM COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase, 

em consonância com os artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001141-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICI CARDOSO DE SOUZA ORLANDO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Secretária de Estado de Saúde (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1001141-63.2018.811.0086 Reclamante: Gleici Cardoso de Souza 

Reclamados: Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 

12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. O feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos 

documentos carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. 

Prima facie, importa discorrer que a garantia do direito à saúde é solidária 

entre os entes federados, de sorte que a presente ação pode ser movida 

em face da União, do Estado Federado e do Município, de maneira que de 

acordo com o texto constitucional (§ 1º do art. 198) e da maciça 

jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Município 

é solidária no que concerne à garantia do direito à saúde e, portanto, ao 

dever de fornecer medicamentos ou serviços, afastando, assim, a 

preliminar de ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual. 

Sem maiores delongas, passo a analisar o mérito. Gleici Cardoso de 

Souza, ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Pedido de Tutela de Urgência “Inaudita Altera Pars” para Vaga de Leito de 

UTI Neonatal com contra o Estado de Mato Grosso e Município de Nova 

Mutum. Alega a Reclamante que está internada no Hospital Municipal São 

Camilo desde o dia 12.06.2018, em sua 34º semana de gestação, tendo 

sido diagnosticada com “Pré Eclampsia Grave”, com indicação médica de 

cirurgia de cesárea, em hospital com UTI Neonatal. Relata que até a data 

da propositura da ação ainda não havia conseguido transferência para 

outra unidade hospitalar que disponha de UTI Neonatal. Fato que ensejou a 

propositura da presente ação cominatória. O Estado de Mato Grosso 

argumentou que não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena 

d e  i l e g a l i d a d e  e  q u e  a  d i s t r i b u i ç ã o  d e 

medicamentos/equipamentos/suplementos e realização de procedimentos 

inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a 

observância dos programas de distribuição obrigatória causa enorme 

desequilíbrio ao sistema de saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento de outros e que a pretensão sustentada pela autora finda por 

inverter a ordem das funções inerentes aos Poderes da República, 

contribuindo para uma excessiva judicialização da saúde. Aduz ser 
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impertinente a fixação de multa em caso de inadimplemento. Já o Município 

de Nova Mutum argumentou que não pode ser condenado a arcar com 

vultosos gastos de procedimentos médicos, alegando que todos os 

recursos do SUS são aplicados na rede municipal de saúde, inexistindo 

sobras para atender ao pleito do Requerente. Informou, ainda, o 

cumprimento da liminar. Pois bem, a Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 

prevê a responsabilidade do Estado em fornecer os medicamentos e 

realização de exames, em caráter de urgência, ao afirmar que a saúde é 

direito fundamental do ser humano e ao citado ente político cabe prover as 

condições indispensáveis ao seu exercício. As Constituições Federal e 

Estadual também asseveram que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido por 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, em seu 

artigo 196, cuja redação segue transcrita: “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”. Em outras palavras, as meras 

alegações de escassez de recursos, de eventual desequilíbrio 

econômico-financeiro e de que não existem sobras para atender ao pleito 

da Requerente, são insuficientes para sobrepor ao direito à saúde. 

Nesses postulados, saúde e vida, o amparo necessário à confirmação da 

medida pretendida pela parte autora, posto que os serviços de saúde são 

de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrados 

em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. Neste 

sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – 

DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

FORNECIMENTO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR DE HEMATOMA DA 

AORTA TORÁCICA E OBTENÇÃO DE VAGA EM UTI – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao ente público estadual que 

fornecesse o procedimento cirúrgico endovascular de hematoma da aorta 

torácica, bem como vaga em UTI para o paciente, uma vez que a urgência 

e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. (TJMT - ReeNec 39282/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018). E ainda: REMESSA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO. UTI. REDE PÚBLICA OU PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. 

DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 

SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A internação decorreu do deferimento da 

tutela antecipada, dessa forma necessária a confirmação mediante 

sentença de mérito. A negativa de fornecimento do leito de UTI para o 

paciente em estado grave configura a pretensão resistida que acarreta o 

conflito de interesses. 2. A ausência de leito em UTI da rede pública não 

ampara a negativa do fornecimento pelo Distrito Federal, devendo custear 

o tratamento na rede privada. 3. A saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 196, 

reiterado pela Lei Orgânica. 4. Reexame necessário conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - RMO 20140111484338, 5ª Turma Cível Relator: Carlos 

Rodrigues, Data de Julgamento: 06/05/2015. Publicado no DJE : 09/06/2015 

. Pág.: 230) (g.n.) Assim, havendo comprovação da premente 

necessidade de transferência da Requerente para um hospital com leito de 

UTI Neonatal disponível, impõe-se a procedência do pedido. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial para 

tornar definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

13656943], sem a aplicação se multa diária. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta seara, consoante disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. 

Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI TRANQUILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIBERTO COSTA NEVES OAB - MT0013225A (ADVOGADO(A))

GISELLE BELAS DE OLIVEIRA VIEIRA OAB - BA49355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002112-14.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MICHELI TRANQUILLO REQUERIDO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, 

aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por 

força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos documentos 

carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Contribuição Previdenciária c.c Pedido Liminar de Suspensão dos 

Descontos Indevidos c.c. Restituição de Valores proposta por Micheli 

Tranquillo em desfavor de Estado de Mato Grosso e Mato Grosso 

Previdência – MTPREV. Alega a Reclamante que é servidora pública 

efetiva (Professora da Educação Básica) e, que desde agosto de 2014 

vem sofrendo descontos de contribuição previdenciária equivalente a 11% 

em relação a função de dedicação exclusiva. Pugna pela restituição dos 

valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária. Em 

contestação, os reclamados limitaram-se a alegar a legitimidade da 

cobrança da contribuição previdenciária sobre a função de dedicação 

exclusiva da autora. A LC nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MT-PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, competente 

para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir 

de sua criação (01/01/2015). A questão trazida a juízo não demanda 

maiores digressões, pois denota-se do art. 40, §3º, da Constituição 

Federal, que a aposentadoria terá como parâmetro a remuneração do 

cargo efetivo. Assim, a contribuição previdenciária deverá incidir somente 

sobre este. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 163 da 

repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "(...) Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”(RE nº 

593068/SC). Na mesma linha o entendimento daTurma Recursal Única: E M 

E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - COBRANÇA SOBRE 

A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- É indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre 

a totalidade dos proventos da servidora, devendo incidir o encargo 

somente sobre o valor recebido pelo cargo efetivo exercido, uma vez que 

a gratificação não incidirá nos cálculos dos proventos da aposentadoria. 

2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1001117-06.2017.8.11.0010, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018) RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A PARTE DOS 

PEDIDOS - RECONHECIDA DE OFÍCIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
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PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A 

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida, de 

ofício, a ilegitimidade passiva do recorrido referente aos pedidos de 

restituição da contribuição previdenciária cobrada a partir de janeiro/2015, 

pois em dezembro/2014, por meio da Lei Complementar nº 560, foi 

instituída a MTPREV, entidade autárquica com personalidade jurídica 

própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e 

competente para responder pela “arrecadação dos recursos e cobrança 

das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT”. 2. É indevida a 

cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos 

do servidor, devendo incidir o encargo somente sobre o valor recebido 

pelo cargo efetivo exercido, uma vez que a gratificação não incidirá nos 

cálculos dos proventos da aposentadoria do servidor. 3. Recurso 

conhecido e provido. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018). Verifico, portanto, 

que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na jurisprudência, de 

modo que a incidência do desconto previdenciário deve ser limitada tão 

somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se das fichas 

financeiras da Reclamante que a contribuição previdenciária de 11% 

(onze por cento) incidiu sobre o valor descrito no “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, 

o que é vedado por lei. Desse modo, a Reclamante faz jus ao recebimento 

das diferenças que lhe foram cobradas a maior na forma simples, haja 

vista a incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de 

verba que não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de 

cálculo dos proventos de aposentadoria. Nos casos de repetição de 

indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ 

disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do 

trânsito em julgado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA 

INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA APENAS NO QUE TANGE AO 

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAVEL E TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

DO TJMT – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO 

EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – 

SÚMULA 162 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a restituição 

dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título 

de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) 

sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2º, II, da 

Lei Complementar n. 202/2004. Em repetição de indébito da contribuição 

previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir 

do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. Já 

a Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou 

por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei 

nº 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido 

(Súmula 162 do STJ). Sentença parcialmente reformada quanto ao índice 

de atualização da correção monetária e aos juros computados a partir do 

trânsito em julgado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

0039076-76.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

04/12/2019) A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas da função de dedicação exclusiva,e; b) CONDENAR o 

Reclamado Estado de Mato Grosso a restituição dos valores descontados 

a maior no período de agosto de 2014 até dezembro de 2014 e, 

CONDENAR o Reclamado MTPREV a restituição dos valores descontados 

a maior no período de janeiro de 2015 até a efetiva suspensão da 

cobrança de contribuição previdenciária sobre a função de dedicação 

exclusiva, a ser acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês, 

contados do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, 

nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. 

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 25904497]. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 

12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque 

incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Homologada, 

intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000189-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO RICALDES DE LIMA OAB - MT14389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000189-78.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA 

Vistos. JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA – ME ajuizou a 

presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÕES 

MORAIS E MATERIAIS em face de COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

NOVA XAVANTINA, ambos devidamente qualificados nos autos. Segundo 

consta da peça inaugural, as partes celebraram negócio jurídico de 

compra e venda de bem imóvel, onde, de um lado, a parte autora se 

comprometia a pagar a importância de R$ 1.970.000,00 (um milhão 

novecentos e setenta mil reais) e, de outro, a parte requerida entregaria o 

imóvel de matrícula n.º 3.015 do CRI de Nova Xavantina. Afirma ainda que 

a parte requerida, mesmo tendo recebido a importância total do 

pagamento, não cumpriu com o seu dever de regularizar o imóvel e 

transferi-lo junto ao Registro de Imóveis, o que faria surgir o direito à 

reparação de danos morais e materiais. De outro lado, em sua 

contestação, alega a parte requerida, em síntese, que o valor total 

acordado não foi aquele alegado pela parte autora, mas sim a importância 

de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o qual não teria sido totalmente 

adimplido, obstando assim a transferência do bem imóvel. Além disso, em 

sede de reconvenção, pugna que seja rescindido o contrato e reintegrada 

a sua posse. Os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, indefiro o pedido de 

concessão de justiça gratuita formulado pelo Requerido, eis que não 

comprovou sua situação de hipossuficiência. Ademais, considerando o 

valor do negócio jurídico discutido nos autos, que ultrapassam a cifra de 

milhão de reais, evidencia-se que a parte tem acondiçoes financeiras de 

suportar eventual custas e despesas judiciais. Verifico que as partes são 

capazes e estão devidamente patrocinadas em juízo. Pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo preenchidos. Neste ínterim, 

DOU O FEITO POR SANEADO e, por consectário, fixo como pontos 

controvertidos: a) o valor verdadeiro do negócio jurídico entabulado; b) se 

houve prática fraudulenta no instrumento contratual anexado à inicial, a fim 
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de sonegar tributos; c) apurado o valor verdadeiro do negócio, se há 

ainda parcelas a serem pagas; d) se há inadimplemento contratual que 

imponha a aplicação da multa acordada; e) havendo inadimplemento, qual 

parte e em que pedida encontra-se inadimplente; d) se há 

responsabilidade civil das partes a justificar indenização em danos 

materiais e morais e, caso positivo, em que medida; e) se há direito a 

reintegração de posse em favor da parte requerida, conforme pleiteado na 

reconvenção. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em cooperação ao Juízo, indiquem seus pontos controvertidos (caso 

divirjam dos aqui delineados), e para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência e utilidade, bem como 

para que arrolem as testemunhas que eventualmente pretendem que 

sejam inquiridas em juízo, tudo sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para decisão, inclusive para nomeação de perito técnico sobre a falsidade 

arguida. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 30 

de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-54.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA COSTA (EXEQUENTE)

MADALENA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO ALBERTINHO TONIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 : 

1000350-54.2020.8.11.0012 REQUERENTE: LETICIA DA COSTA e outros 

REQUERIDO: DELCIO ALBERTINHO TONIN Vistos. Segundo dispõe o art. 

784, do CPC, "são títulos executivos extrajudiciais: [...] III - o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas". Com efeito, 

o preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se exige a 

assinatura de duas testemunhas, é inarredável para que seja possível 

considerar como título executivo extrajudicial o documento particular. 

Neste ínterim, basta uma superficial análise do título que lastreia a 

presente execução para concluir que o suposto título não preenche os 

requisitos legais para uma ação de execução de título judicial. Ademais, 

impende destacar que a jurisprudência é firme quanto a necessidade de 

preenchimento de tal requisito, senão vejamos: "APELAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO 

SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O contrato 

particular desprovido da assinatura de duas testemunhas não é título 

executivo. 2. Descumpridos os requisitos estabelecidos no art. 784, inciso 

III, do CPC, restou ausente pressuposto indispensável à propositura da 

ação. 3. Apelo não provido". (TJ-DF 07384613520178070001 DF 

0738461-35.2017.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de 

Julgamento: 14/03/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 25/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, 

considerando não ser possível a correção do vício (art. 317 do CPC), sem 

maiores delongas, INDEFIRO a petição inicial e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do 

CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em 

julgado, arquive-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 30 de março de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000537-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANGELA DE LIMA (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):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo: 1000537-33.2018.8.11.0012. AUTOR(A): 

MARINA ANGELA DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Vistos. Trata-se de Ação 

Previdenciária para concessão de Aposentadoria por Idade - Rural, 

ajuizada por MARINA ANGELA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificada nos autos, objetivando o 

recebimento de benefício previdenciário através do reconhecimento da 

condição de trabalhadora rural. Alega, em síntese, preencher os requisitos 

necessários à concessão de benefício previdenciário em virtude do labor 

rural por longa data sob o regime de economia familiar. Com a inicial vieram 

os documentos contidos no ID 15222127. Recebida a inicial, o benefício da 

assistência judiciária gratuita foi concedido. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação com documentos colacionados em ID 

16377130. Intimada, a parte requerente quedou-se inerte na apresentação 

de impugnação. Rol de testemunhas arroladas pela parte autora – 

ID20436475. Audiência de instrução e julgamento realizada na data de 10 

de julho de 2019, com oitiva de testemunhas arroladas pela parte autora – 

ID 21799132. A requerida, apesar de intimada não compareceu. Colheu-se 

o depoimento de testemunhas arroladas pela parte autora. Alegações 

finais orais remissivas. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, 

diante do pedido manejado pela parte autora, constato a necessidade de 

se verificar a existência dos requisitos para concessão do benefício 

previdenciário oro almejado, vejamos. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, 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. Em outro aspecto, a Constituição Federal prevê, em seu 

art. 201, § 7º, inciso II, idade mínima diferenciada para aqueles que 

desempenham labor agrícola, reduzindo em cinco anos o limite da idade 

mínima para os trabalhadores rurais de ambos os sexos, bem como para 

os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste 

incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Em suma, a 

lei nº 8.213/91 que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade com a Constituição Federal, repete a 

norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º. No caso dos autos, nota-se que a 

parte autora preenche o requisito da idade, já que na data da propositura 

da ação contava com 56(cinquenta e seis) anos de idade, conforme 

documento de ID 15222168. Passo à análise da segunda exigência, qual 

seja, se à data em que a parte autora atingiu a idade mínima, poderia ser 

caracterizada sua qualidade de segurada especial em regime de economia 

familiar. Neste ponto, necessário conspurcar se a parte Requerente 

preenche simultaneamente os requisitos previstos no art. 48, § 2º, da Lei 

n.º 8.213/98, verbis: “Art. 48 § 2º. Para os efeitos do disposto no § 1o 

deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9o do art. 11 desta Lei”. Compulsando detidamente os autos nota-se que a 

parte autora não apresentou início de prova razoável para comprovação 

da sua condição de rurícola, isto porque os documentos acostados aos 

autos são, em sua grande maioria, pertence ao seu cônjuge, tais como: 

CTPS; CNIS; declaração de labor em empresa rural. Contudo, verifica-se 

que o mesmo fora aposentado na condição de contribuinte individual. Não 

bastasse, a CTPS e CNIS da parte autora revela que a mesma possuiu um 

único vínculo empregatício de apenas 02 (dois) anos, entre os anos de 

1998 – 2000, na empresa Carpa-Serrano Agropecuária. O benefício de 

aposentadoria por idade, disciplinado no art. 143 da Lei 8.213/91, exige a 

demonstração do trabalho rural, ainda que descontínuo, mediante início 

razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova 

documental plena (Lei 8.213/1991, art. 55, § 3º e Súmulas 149/STJ e 

27/TRF da 1ª Região), além de idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher (art. 48, § 1º). No caso dos autos, as provas 

apresentadas mostram-se insuficientes para a comprovação do exercício 

da atividade alegada, sob regime de economia familiar, por tempo 
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suficiente a cumprir a carência exigida em lei. Com efeito, durante a 

instrução processual verificou-se que os depoimentos das testemunhas 

arroladas não permitiram a este Juízo concluir com veemência que a parte 

autora preenche os requisitos exigidos por lei, mormente porque se 

mostraram lacônicos e genéricos. É necessário, contudo, que a prova 

testemunhal colhida pelo Juízo de origem seja coerente e robusta, e 

comprove a qualidade de trabalhador rural, corroborando mencionadas 

condições fáticas, não se admitindo, portanto, prova meramente 

testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região). 

Acrescente-se que, in casu, para que a parte Requerente fizesse jus à 

aposentadoria por idade rural, seria necessário também comprovar a 

carência para concessão do benefício. No ponto, adotando-se o 

entendimento do TNU, em sua Súmula 54, tem-se que: “Súmula 54 - Para a 

concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de 

exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do 

implemento da idade mínima”. Observando-se a diretriz acima coligida, 

tem-se que o prazo de carência, no caso em tela, deve ser aferido com 

base no momento em que a parte Requerente atingiu a idade mínima 

prevista para o benefício, ou seja, do momento em que atingiu 55 

(cinquenta e cinco) anos. Neste diapasão, verifica-se, mais uma vez, que 

a parte Requerente não comprovou o preenchimento de tal requisito. Em 

síntese, não há qualquer prova de alcance da carência mínima exigida 

quando do atingimento da idade mínima. Posto isto, conclui-se, portanto, 

que os elementos então angariados durante a instrução processual, bem 

como as provas documentais apresentadas não são suficientes a lastrear 

o pleito. Sequer podem ser considerados como início de prova material. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

concessão de aposentadoria por idade rural, forte nos fundamentos de 

fato e de direito constantes da decisão e, por consectário, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerente em custas e 

honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) 

da pretensão econômica da causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º 

do CPC. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nova 

Xavantina/MT, 30 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000628-89.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SHALON DIESEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDES BORGES GONDIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para se manifestar quanto à 

Certidão do Oficial de Justiça retro (diligência negativa), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob de devolução da missiva à Comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-61.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA AVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Outros Interessados:

OSWALDO TAKASHI TOYAMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO Entregue o laudo, manifeste-se a parte autora em 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000833-21.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MENDES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MENDES SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000833-21.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: RUTE MENDES SOARES REQUERIDO: MARIA APARECIDA 

MENDES SOARES Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação de id. 29307962. Por seguinte, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando com objetividade e justificando 

a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Tudo 

cumprido, volvam-me os autos conclusos para análise e deliberação. 

Intimem-se. Às providências. Nova Xavantina - MT, 26 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 293-34.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VILSON CALISTO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez na qual postula a 

exequente o recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Em certidão à ref. 5/6 noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, em 

seguida, o levantamento de alvarás (ref. 18).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-37.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A - EXTRA.COM.BR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(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 dos Ids. 

30780233 e 30780234, no valor de R$=11.353,95= (onze mil trezentos e 

cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), devidamente 

atualizado até o dia 28/03/2020. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 
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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, 30 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-33.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ALAYANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ARAES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Em atenção a manifestação do executado (Id. 

29699683), a parte autora forneceu sua conta para depósito (Id. 

30428467), motivo pelo qual remeto intimação para conhecimento e 

providência da parte executada. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 30 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010414-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IPANEMA PISCINAS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO -LTDA-REPRESENTADO PELO O 

SR. MARCO ANTONIO COSTA REZENDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010414-43.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: IPANEMA PISCINAS E OBRAS 

DE ALVENARIA LTDA - EPP EXECUTADO: PROMINE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO -LTDA-REPRESENTADO PELO O SR. MARCO ANTONIO 

COSTA REZENDE Vistos. Intime-se a parte executada para manifestar-se 

acerca da petição de id. 19710262. Após, conclusos. Cumpra-se. Nova 

Xavantina - MT, 27 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010508-88.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (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 cálculo constante do Ids. 

30626394, no valor de $=5.427,73= (cinco mil quatrocentos e vinte e sete 

reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado até o dia 

23/05/2019. 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, 30 de 

março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-15.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERNANDES ELIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001008-15.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ATILES CARDOSO MORAIS 

REQUERIDO: PEDRO FERNANDES ELIAS Vistos. Desconheço a petição de 

id. 29575848, eis que já foi proferida sentença nos autos em id. 29532979. 

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 27 de 

março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010391-97.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010391-97.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: LARISSA ALVES MOREIRA 

EXECUTADO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Tendo em 

vista o cumprimento espontâneo da obrigação imposta, tal como informado 

pela executada em id. 16468442, ao qual, devidamente intimada para 

manifestar-se, a parte exequente permaneceu silente (id. 18533434), não 

há óbice à extinção do processo com resolução do mérito. Em razão da 

satisfação da obrigação, JULGO EXTINTA a execução em trâmite, com 

funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei 9099/1995. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 27 de março de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000977-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINA SOARES DE FARIAS BARROSO (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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 293 de 443



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 25236706. Paranatinga, 27 de Março de 

2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-85.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEUZA APIS BORGES (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)

 

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 29994612. Paranatinga, 27 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-22.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ADAO DOS SANTOS (AUTOR)

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, 28 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001786-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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, 28 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000037-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000037-94.2020.8.11.0044; Valor causa: R$ 

19.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Indenização por 

Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. 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 do despacho ID. 

28209485 - Despacho PARANATINGA, 28 de março de 2020. ZELIA 

ALVES BISPO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-26.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS NIEDERMAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (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 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir. Paranatinga, 28 de março de 

2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-12.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 29 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE 

PARANATINGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 29 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DARLA MARTINS VARGAS (REQUERENTE)

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PULINO VARGAS OAB - MT26608/O-O (ADVOGADO(A))

CAIME SHIMAZAKI FOSS OAB - MT26399/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça de ID 20374071. 

Paranatinga, 29 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001296-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA (REQUERIDO)

CARLOS GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME (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, 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, 29 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000134-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA LEORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITO MORAES DOS SANTOS (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 assinar o TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA 

ID 30795259, conforme decisão que deferiu a guarda ID 24404527, no 

prazo de 05(cinco) dias. No mesmo prazo, intimo à parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para fornecer os dados bancários (com Banco, 

Agência e Conta), para que se proceda a intimação do Requerido acerca 

do deferimento liminar de alimentos provisionais. ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000076-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIA CONCEICAO PASSARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes para se manifestar acerca da Sentença de ID 

25391171. Paranatinga, 29 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000229-27.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BONILHA (EXECUTADO)

 

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, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, mencionando o endereço 

a ser citado do executado, em que pese a fase de conhecimento decorreu 

com citação editalícia. 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, encaminhando a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001207-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALSENIRA LOBELEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e 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 25662024. PARANATINGA-MT, 30 de 

março de 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001311-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARMES APARECIDA SCHIO TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 

INTIMAR as partes para se manifestar acerca da Sentença de ID 

25391849. Paranatinga, 30 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001311-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARMES APARECIDA SCHIO TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 

INTIMAR as partes para se manifestar acerca da Sentença de ID 

25391849. Paranatinga, 30 de março de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000082-35.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAYNE LIMA DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

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 do ID nº 29988648 - Decisão PARANATINGA-MT, 30 março 

de 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000778-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DA CRUZ SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 30 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JONAD BECKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

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 do ID nº 29989651 - Decisão PARANATINGA-MT, 30 de 

março de 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001359-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TV OESTE DO PARANA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE BORTOLO OAB - PR31214 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MACHADO (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 COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA, 

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. A SER CUMPRIDO NO SEGUINTE ENDEREÇO 

residente no(a) Rua Venezuela, 1 Condomínio - Jardim Itália - GAÚCHA DO 

NORTE/MT - CEP: 78.875-000. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-56.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI PEREIRA 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 portaria 07/2016 GAB da primeira vara desta 

comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora acerca do ID nº 29994605 - Despacho PARANATINGA-MT, 30 de 

março de 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001080-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE FATIMA BERGAMINI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS PRIMONI ARROYO OAB - SP261657 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO (REQUERIDO)

JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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, 

acostar aos autos a Procuração da Parte Requerida para que possa ser 

realizada a intimação do Despacho de ID 24303972. Paranatinga, 30 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

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

Processo Número: 1000405-40.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLEZIO MOREIRA DA SILVA OAB - MT14277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 30108127 - Sentença 

PARANATINGA-MT, 30 de março de 2020 ZELIA ALVES BISPO DA SILVA 

GESTORA JUDICIAL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001145-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (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 da Certidão do Oficial de Justiça 

ID.22929323.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001330-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA DE MORAIS CORTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (IMPETRADO)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001330-70.2018.8.11.0044. 

IMPETRANTE: SILVIA MARIA DE MORAIS CORTE IMPETRADO: 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos etc. Ante o teor da Certidão de ID. 

28208630 intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste 

nos autos sob pena de extinção do feito. Às providências. 

Paranatinga/MT, data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001275-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIONE DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001275-22.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: ADIONE DE OLIVEIRA 

CAMPOS Vistos. Inicialmente, determino que a sra. gestora proceda a 

conversão da ação para o cumprimento de sentença. Intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de 

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em caso de não 

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

direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000793-40.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SHUENQUENER (AUTOR(A))

CLAUDIO DAVID FIGUEREDO (AUTOR(A))

CARLOS ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA MAROSTICA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000793-40.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): CARLOS ANTONIO FERREIRA, CLAUDIO DAVID FIGUEREDO, 

JOSUE SHUENQUENER REU: MADALENA MAROSTICA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Ante o teor da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 

1013454-86.2019.8.11.0000, intimem-se as partes para que se 

manifestem. No tocante à parte autora, intime-se, ainda, para que cumpra 

o despacho de ID. 26337824. Às providências. Paranatinga/MT, data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000822-27.2018.8.11.0044. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA E SOUZA Vistos. 

Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como 

localizar o bem objeto da ação, conforme certidão de ID. 28146761, defiro 

o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente. Não 

havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, 

§1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

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

Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do 

artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, 

todos do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria as devidas e 

necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, 

se o caso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Paranatinga/MT, data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000716-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MATOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000716-31.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE MATOS CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUIZ FENGLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIVA TREVISAN GERALDO (REU)

MARIO GERALDO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000378-57.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): ELTON LUIZ FENGLER REU: DIVA TREVISAN GERALDO, 

MARIO GERALDO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

ELTON LUIZ FENGLESR em face de MARIO GERALDO e DIVA TREVISAN 

GERALDO, ambos qualificados nos autos. Determinado o recolhimento das 

custas processuais no ID. 23359433, a parte autora manifestou-se no ID. 

24375472 pugnando pelo recolhimento das custas ao final ou o 

parcelamento destas. Ainda que não tenha comprovado nos autos a 

impossibilidade do pagamento, verifico que o valor das custas é 

consideravelmente alto, assim DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas vencíveis até o dia 30 

de cada mês, contados a partir da intimação desta decisão. Analisando os 

autos, 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, RECEBO 

a inicial. Assim, cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente 

impugnação à contestação. Considerando que o magistrado pode a 

qualquer tempo promover a autocomposição entre as partes (artigo 139, 

V, do Código de Processo Civil), determino a remessa dos autos para 

realização de audiência de conciliação/mediação, que será realizada pelo 

conciliador/mediador no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, conforme a pauta do Centro Judiciário. Conste no mandado que 

o requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil). Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem 

na audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001115-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001115-60.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: SANDRO LUIS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora 

vem no ID. 26637123 postular o aditamento da inicial, nos termos do art. 

329, inciso I, do NCPC, a fim de incluir o pedido de pagamento da 

restituição por meio de deposito judicial. Tendo em vista que a parte 

requerida ainda não foi citada, RECEBO O ADITAMENTO À INICIAL. Assim, 

determino que seja dado integral cumprimento à decisão constante no ID. 

24336585. Às providências. Paranatinga/MT, data registrada no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000344-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000344-82.2019.8.11.0044. 

EXEQUENTE: FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA EXECUTADO: ESTADO 

DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

DATIVOS proposta por FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA em face da 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO visando a cobrança 

de honorários fixados em seu favor ante a atuação como defensor dativo 

nos processos de Códigos 54202 e 94790. Intimada a se manifestar a 

Fazenda Pública Estadual manifestou-se informando que não iria impugnar 

a execução eis que os valores apresentados pelo causídico se mostraram 

razoáveis (ID. 28542895). DECIDO. Tendo em vista que a executada 

concordou com os valores apresentados pelo exequente, consoante 

manifestação juntada em ID. 27922615, HOMOLOGO o valor apresentado 

pelo autor. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. EXPEÇAM-SE as competentes requisições. Deixo de condenar a 

requerida em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 

8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que 

não houve resistência à pretensão. Ao ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Paranatinga-MT, data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001276-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ANDRE DE OLIVEIRA (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:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

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

capazes de comprovarem sua insuficiência de recursos, sob a pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001171-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTILOG MARINGA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO AVANCINI OAB - PR59773 (ADVOGADO(A))

JONNATHAS RODRIGO DE MEDEIROS TOFANETO OAB - PR41709 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A G COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para juntar nos autos um roteiro de acesso detalhado, com atual 

nome da fazenda, região em que se encontra, nome da estrada de 

acesso, nome de vizinhos, pontos de referência, etc. Também auxilia no 

cumprimento do ato, a certidão de localização do imóvel fornecida pelo 

INTERMAT, mosaico do imóvel, cadeia dominial, coordenadas geográficas 

para localizar via GPS ou que algum representante acompanhe o Meirinho, 

indicando a exata localização do imóvel, conforme solicitado pelo Oficial de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 298 de 443



Justiça ID 30467576.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSILENE SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000981-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA NUNES DE SOUZA (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)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000510-80.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000510-80.2020.811.0044 VISTOS, Tratam-se os presentes 

autos de ação cautelar de exibição de documentos com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ 

LTDA contra BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em breve síntese, o autor requer que a instituição financeira 

exiba nos autos da presente ação cautelar o extrato autenticado dos 

pagamentos realizados ou um termo de quitação da Cédula Rural 

Hipotecária nº 20/00156-8. É a síntese do necessário. I – DO VALOR DA 

CAUSA Na inicial, o autor fixou a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil) 

reais. Como sabido, as regras sobre o valor da causa são de ordem 

pública, com as quais não se pode contornar. Determina o art. 291 do 

Código de Processo Civil que a toda causa será atribuído um valor certo, 

apesar de não ter conteúdo econômico imediato, uma vez que valor 

irrisório, simbólico, apenas formal, para efeito fiscal, ou para escapar ao 

custeio da demanda submetida ao Judiciário, não tem amparo legal[1]. 

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial o valor da causa deve 

corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, o êxito 

material perseguido pelo autor da ação, inclusive em cautelares como a 

presente ação que visa a exibição de documentos. Em recente julgamento, 

o Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte acórdão: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

AÇÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO ECONÔMICO - VALOR DA CAUSA - 

FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INOBSERVÂNCIA 

- REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. I - O valor atribuído à causa deve traduzir o 

conteúdo econômico perseguido na ação, ou seja, compreendendo o 

conteúdo econômico que a parte pretende auferir caso a demanda seja 

julgada procedente. II - Nas Ações Cautelares de Exibição de Documentos, 

desprovidas de conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser 

atribuído por estimativa, a teor do disposto no art. 258 do Código de 

Processo Civil, mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, reduzindo-o quando se mostrar excessivo”. (TJ-MG - 

AI: 10024102136694001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Estado do 

Amazonas Poder Judiciário Gabinete do Desembargador Wellington José 

de Araújo - Página 3 de 3 - Agravo de Instrumento: 

4004611-52.2014.8.04.0000 (.). ERN Julgamento: 05/06/2014, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2014) Destarte, do 

modo que se encontra, a inicial não preenche os requisitos legais. II – 

REQUERIMENTO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Segundo a nova 

orientação jurisprudencial emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/ MS, a propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários depende da comprovação 

de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e 

do pagamento do custo do serviço, se for o caso, sem os quais não 

restará configurado o interesse de agir para o ajuizamento da respectiva 

demanda. No caso concreto, a parte autora não comprovou ter realizado o 

pedido administrativo idôneo ao banco acionado haja vista que a 

notificação extrajudicial juntada aos autos, esta encontra-se direcionada à 

pessoa estranha ao que se buscava comprovar, bem como que com seu 

conteúdo não se pode precisar fazer ou não correlação com a matéria 

tratada nos autos. III – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES Desse modo, intime-se 

a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 321 e artigo 292, do Código de Processo Civil, emendar a inicial, afim 

de (i) colacionar aos autos a comprovação de prévio pedido administrativo 

à instituição financeira e consequente negativa do documento indicado na 

peça exordial, sem os quais não restará configurado o interesse de agir 

para o ajuizamento da respectiva demanda e (ii) atribuir à causa o valor 

econômico pretendido na demanda, sob pena de extinção do processo, 

bem como, comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 456 da C.N.G.C., verbis: Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário 

a anotação na Central de Distribuição. (...) § 3 º O prazo a que alude o § 

1º será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio 

do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal [1] 3ª T., AI 

652.093-AgRg, rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.9.05, DJU 24.10.05, pág. 315 

RSTJ 109/227, e, da 1ª T., REsp 807.120, rel. Min. José Delgado, j. 6.6.06, 

DJU 22.6.06, pág. 189.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001036-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (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 CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001036-18.2018.811.0044 VISTO, Antes de analisar acerca 

da necessidade de produção das demais provas, especialmente acerca 

da perícia grafotécnica pleiteada pelo autor, entendo necessário que seja 

esclarecido acerca do repasse do valor supostamente contratado. Assim, 

determino seja expedido ofício ao Banco Bradesco S/A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe a este juízo se houve o repasse de R$ 1.856,13, 

em favor do autor FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE, em relação a conta 

corrente 14796-6, agência 0790, em que houve a liberação da TED 

discutida no feito, no período entre 21/02/2017 a 28/02/2017, 

apresentando o respectivo extrato. Após, com a resposta, intimem-se as 

partes para que manifestem nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 
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Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE VES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000640-70.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FRANCA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO DE FREITAS (REQUERIDO)

ANDERSON CARLOS VIANA DE SOUZA (REQUERIDO)

ALESSANDRA PARDINHO DE FREITAS (REQUERIDO)

ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERIDO)

PRODUTIVA AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000159-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROQUE VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca, Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes, para no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendem produzir no presente feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000159-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROQUE VIDOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca, Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes, para no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendem produzir no presente feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001048-95.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001048-95.2019.811.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

cobrança proposta por JOMARLI TEREZINHA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos já qualificados nos autos, em que 

pugna, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Analisando os 

autos, 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, recebo a 

inicial. Ainda, oportuno consignar que é desnecessária neste momento 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. Assim, cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido da justiça gratuita, eis que preenche os requisitos para concessão 

do benefício. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000611-20.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO LUIZ RUARO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000611-20.2020.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e 

antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo Ministério Público Estadual 

em face de IVO LUIZ RURARO, todos devidamente qualificados nos autos. 

Em apertada síntese, narra o parquet que em fiscalização realizada pela 

SEMA na fazenda de propriedade do requerido, restou evidenciada a 

existência de construção de central geradora de energia hidrelétrica, sem 

licença prévia, licença de instalação e licença de operação, consoante 

relatório técnico nº 255/DUDBARRA/SEMA/2017. Nesse sentido, pugna 

pela concessão de tutela de urgência para o fim de determinar ao 

requerido que (i) se abstenha de utilizar a área afetada em suas 

atividades, (ii) adote perante os órgão ambientais todos os procedimento 

necessário à regularização ambiental da Central Geradora 

Hidrelétrica-CGH e também de sua propriedade, (iii) seja oficia à SEMA 

para a realização de vistoria e fiscalização da antecipação da tutela e, (iv) 

inverter o ônus da prova em desfavor do réu. Com a exordial aportou 

documentos pessoais, matrículas, fotografias, entre outros. I – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA. I. 1. – Da suspensão das atividades na área 

degradada De elementar conhecimento que a tutela de urgência é medida 

cabível quando houver prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações da requerente, conforme exigência do art. 300, do Código de 

Processo Civil. Assim, quis o legislador que a antecipação do provimento 

jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pela 

parte autora. Apenas naqueles casos em que a parte requerente pudesse 

demonstrar, através de prova inequívoca, a probabilidade de uma 
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sentença favorável é que se autorizaria ao juiz pronunciar-se 

antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, porém, não 

depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. 

Incumbe à parte autora, ainda, demonstrar que o simples trâmite 

processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. 

No caso dos autos, preambularmente, imperioso mencionar quanto a via 

eleita pelo Ministério Público no tocante ao direito ambiental aventado. 

Como cediço, o direito ambiental encontra sua base no artigo 225 da 

Constituição Federal, o qual preceitua que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de interesse que 

transcende a esfera puramente individual, pertencente à toda a 

coletividade e classificado pela doutrina na categoria de direito 

fundamental de terceira geração. Diante desse amplo espectro, 

enquadra-se no vértice dos direitos difusos, ou seja, daqueles que não 

comportam individuação em decorrência da indeterminabilidade dos 

sujeitos que estão sob sua titularidade. Sobre o tema, oportuno mencionar 

a lição de Paulo Afonso Leme Machado: “(...) O direito ao meio ambiente é 

de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo 

‘transindividual’. Por isso, o direito ao meio ambiente entra na categoria de 

interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando 

para uma coletividade indeterminada”. (in DIREITO AMBIENTAL 

BRASILEIRO, 15ª. ed., rev., atual e amp., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 

118). Nesse sentido, confira-se ainda o seguinte excerto extraído de 

julgado emanado pelo excelso Supremo Tribunal Federal: “(...) Na 

realidade, o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa 

jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo e afirmação 

dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não 

ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido 

verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”. (MS n.º 

22164, Tribunal Pleno, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ 17/11/95). 

Não obstante o uso do meio ambiente seja outorgado pela Carta Magna a 

todos os cidadãos, cumpre esclarecer que a tutela jurídica visando a 

proteção do direito ambiental coletivo atrai o uso de instrumentos 

processuais próprios, criados pelo legislador e com particularidades 

específicas, como a ação civil pública ambiental, o mandado de segurança 

coletivo ambiental e o mandado de injunção ambiental. Neste influxo de 

ideias, tem-se que, muito embora o fumus boni iuris encontrar-se 

evidenciado por intermédio Relatório Técnico de Vistoria (nº 

255/DUDBARRA/SEMA/2017), entendo que não há na exordial elementos 

suficientes à justificar a prematura intervenção judicial por meio da 

antecipação dos efeitos da tutela em relação ao embargo/suspensão das 

atividades realizadas naquele local. No ponto que justifica a necessidade 

de antecipar a tutela, o órgão ministerial manteve-se omisso quanto à 

demonstração da necessidade de embargar qualquer atividade realizada 

pelos requeridos no local da área em que se encontra instalada a Central 

Geradora Hidrelétrica. Informa o Ministério Público na inicial, que os 

requeridos detinham Licença de Operação, no entanto, este encontra-se 

vencida. Para ter certeza acerca da natureza e extensão do dano, seria 

necessária a realização de perícia e, a partir daí, ser verificada a 

necessidade de medida acautelatória de urgência de forma mais profunda 

e de intervenção específica. Nesta esteira, pelos mesmos argumentos 

acima esposados, tem-se que o periculum in mora também não 

encontra-se presente em relação a este primeiro pedido, uma vez que, 

embora haja indícios de formação de barragem realizada irregularmente, 

sem a devida licença ambiental, a autuação foi lavrada no ano de 2017 e a 

presente ação civil pública foi protocolada somente em março de 2020. 

Não há nos documentos colacionados, informações quanto a nenhum 

componente químico adicionado à água. I.2 – Da regularização da Central 

Geradora Hidrelétrica (CGH) Por outro lado, considerando os princípios da 

precaução e prevenção que regem o direito ambiental, como balizadores 

das atividades humanas que interfiram no meio ambiente, de modo a 

antecipar à ocorrência de danos e agressões ambientais, muitos dos 

quais irreversíveis ao meio ambiente, se mostra necessária a adoção de 

outras medidas acautelatórias que eliminem ou minimizem os danos, 

diversos da paralisação das atividades econômicas da empresa. Foi 

verificado pela SEMA que em vista do represamento realizado, foram 

observadas muitas árvores mortas, as quais não foram removidas quando 

da implantação do empreendimento. Desta feita, comprovada a ocorrência 

do dano ambiental pela barragem, por intermédio de fiscalização realizada 

pela SEMA, o reflorestamento e regularização da edificação proveniente 

do CGH, é medida impositiva. A Lei 17.451/2018, que alterou a Lei 

14.652/2009, passou a exigir somente para as PCHs de tamanho superior 

a alagamento de 200 ha a realização do licenciamento ambiental, e isso 

ainda, “por empreendimento”. A Lei de 2009 era silente sobre este 

aspecto, sendo que a jurisprudência pátria posicionava-se pela exigência 

da avaliação integrada da bacia hidrográfica. Neste contexto, a única 

normativa a respeito do tema é a Lei 9.433/97, que estabelece que os 

planos dos Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, 

por Estado e para o País. Por outro lado, a Resolução do Conama informa 

que o Estudo de Impacto ambiental deve “definir os limites da área 

geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os 

casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”. Desta forma, o 

empreendimento hídrico deve ser precedido de Avaliação Ambiental 

Integrada (ou seja, avaliando-se toda a bacia hidrográfica, mesmo que de 

pequena repercussão), devendo ser precedido dos respectivos estudos 

ambientais, considerando o potencial de degradação que pode causar seu 

funcionamento. Urge salientar que, muito embora nesta fase a suspensão 

das atividades no local seja excessiva ao caso concreto, bem como 

suficientes, a priori¸ as demais medidas acautelatórias, caso estas não 

surtem efeitos de proteção esperados, será considerado satisfeito o 

peliculum in mora para também deferir o pedido de suspensão das 

atividades agropecuária do requerido. Diante do exposto, presentes os 

requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente a 

tutela de urgência vindicada. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Além dos pedidos apresentados em sede de antecipação dos efeitos da 

tutela, o Ministério Público também pleiteia a inversão do ônus da prova. De 

início, verifica-se o pedido de inversão do ônus da prova reveste-se de 

caráter preferencial para possibilitar às partes a devida produção de 

provas. Quanto a este requerimento, tem-se que, com fundamento nos 

princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação 

conjugada dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, ambos do CDC, entendo ser 

aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, 

especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente. 

Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra 

própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca 

da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda 

coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do 

dano demonstrar que a sua conduta esta em conformidade com as 

determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução. De 

inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado, vê-se: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS 

AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 

7.347/1985. ENCARGO DEVIDO A FAZENDA PU BLICA. DISPOSITIVOS DO 

CPC. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA ESPECIALID ADE. INVERSAO DO 

ONUS DA PROVA. PRINCIPIO DA PRECAUCAO. 1. (...) 2. diante da 

disposição especifica na lei das Ações Civis Públicas (art. 18 da lei 

7.347/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos 

do Código de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do principio da 

especialidade. 3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio estado, 

responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito 

ao principio da precaução. precedentes. 4. Recurso Especial não provido”.

(STJ - RESP: 12 37893 SP 2011/0026590-4, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2 

TURMA, DJE 01 /10/2013) “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU 

MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. 1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a 

inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, 

bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade 

exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária 

todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade 

do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos 

socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento. 2 - 

Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, 

determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 

321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, 

para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição 
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inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o 

juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente 

oportunidade para sanar o vício. (Ap 136032/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (TJMT - APL: 

000247026201681100131360322016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) Assim, 

entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado pelo 

Órgão Ministerial. III – DA DEMAIS DISPOSIÇÕES Desta feita, defiro 

parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela e determino aos 

requeridos que: a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer 

alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade 

competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente 

ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC); b) Acoste 

aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, todas as licenças necessárias 

para a regularização ambiental da Central Geradora Hidrelétrica-CGH e 

também de sua propriedade (cadastro no SIMCAR, adesão ao Programa 

de Regularização Ambiental de Mato Grosso, providenciando, se 

necessário, eventual proposta de compensação de reserva legal, sob 

pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Oficie-se 

à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), para que realize vistoria 

e fiscalize o cumprimento do decisum informando nos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, se houve ou não pedido de regularização ambiental da 

Central Geradora Hidrelétrica (CGH). Por outro lado, com fulcro no artigo 

373, §3º, do Código de Processo Civil, decreto a inversão do ônus da 

prova. Prosseguindo, vislumbrando a possibilidade de decisão pelas 

próprias partes, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta comarca. Por 

conseguinte, cite-se a parte requerida, com a faculdade do art. 212, § 2º, 

do CPC, para que compareçam à audiência a ser designada, 

acompanhadas de seus respectivos causídicos, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias. Ainda, em relação à parte requerida, consigne que a 

própria deverá apresentar contestação, no prazo previsto no art. 335, do 

CPC, sob pena de incorrer em revelia (NCPC, art. 344). Havendo 

desinteresse pelos requeridos na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, art. 334, § 5º, do CPC). Por derradeiro, conste no 

mandado que o não comparecimento injustificado das partes à audiência 

prévia de autocomposição será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça culminando na aplicação de multa, nos termos do art. 334, § 8º, do 

NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000834-41.2018.811.0044 VISTO, Recebo os presentes 

autos e ratificou os atos já praticados. Estando o processo em ordem e 

não havendo questões preliminares a serem analisadas, dou por saneado 

o feito. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001348-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001348-57.2019.811.0044 VISTO, ROMÁRIA PEREIRA DA 

COSTA LEÃO ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento dos 

valores relativos à sua atuação como advogada dativa, sendo que pugna 

preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. Determinada a 

intimação do requerente para a comprovação da alegada hipossuficiência, 

esta se absteve de apresentar qualquer documentação comprobatória e 

se limitou a pleitear a gratuidade de justiça sob o argumento de que a 

maioria das ações em que atua é na condição de advogada dativa. É a 

síntese do necessário. I – DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

REQUERENTE Dessume-se dos autos que o despacho retro foi claro em 

requisitar do requerente, para fins de concessão do benefício da justiça 

gratuita, documentos capazes de comprovarem sua insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento da inicial. Apesar disso, verifica-se 

esta absteve-se de trazer aos autos qualquer documento comprobatório. 

A propósito, sobre a assistência judiciária gratuita dispõe o art. 4º, da Lei 

nº 1.060/50: “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.” E, ainda, o art. 98 do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. In casu, a autora não apresentou 

aos autos nenhum documento apto à comprovar o alegado, sendo que 

para a concessão da benesse não basta a mera declaração de 

hipossuficiência, considerando que a autora sequer juntou aos autos 

declaração de imposto de renda e tampouco outros elementos aptos a 

demonstrar a necessidade alegada. Intuitivo, destarte, que a autora aufere 

renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desse modo, havendo 

indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, em caso semelhante, manteve decisão neste sentido, senão 

vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO 

DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO 

FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação 

de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das custas 

processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

– j. 16.06.2010) (destaquei). Como dito alhures a declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.[1] No 

caso dos autos, é de vasto conhecimento de que a advogada requerente 

é atuante nesta comarca há vários anos, bem como é causídica em vários 

outros processos que não demandam a advocacia dativa. Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, inclusive o 

parcelamento ou recolhimento destas ao final da demanda, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Pelo exposto, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para que pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1001203-98.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001203-98.2019.811.0044 VISTO, ROMÁRIA PEREIRA DA 

COSTA LEÃO ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento dos 

valores relativos à sua atuação como advogada dativa, sendo que pugna 

preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. Determinada a 

intimação do requerente para a comprovação da alegada hipossuficiência, 

esta se absteve de apresentar qualquer documentação comprobatória e 

se limitou a pleitear a gratuidade de justiça sob o argumento de que a 

maioria das ações em que atua é na condição de advogada dativa. É a 

síntese do necessário. I – DA ALEGADA HIPOSSUFICIENCIA DO 

REQUERENTE Dessume-se dos autos que o despacho retro foi claro em 

requisitar do requerente, para fins de concessão do benefício da justiça 

gratuita, documentos capazes de comprovarem sua insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento da inicial. Apesar disso, verifica-se 

esta absteve-se de trazer aos autos qualquer documento comprobatório. 

A propósito, sobre a assistência judiciária gratuita dispõe o art. 4º, da Lei 

nº 1.060/50: “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.” E, ainda, o art. 98 do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. In casu, a autora não apresentou 

aos autos nenhum documento apto à comprovar o alegado, sendo que 

para a concessão da benesse não basta a mera declaração de 

hipossuficiência, considerando que a autora sequer juntou aos autos 

declaração de imposto de renda e tampouco outros elementos aptos a 

demonstrar a necessidade alegada. Intuitivo, destarte, que a autora aufere 

renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desse modo, havendo 

indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, em caso semelhante, manteve decisão neste sentido, senão 

vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO 

DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO 

FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação 

de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das custas 

processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

– j. 16.06.2010) (destaquei). Como dito alhures a declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.[1] No 

caso dos autos, é de vasto conhecimento de que a advogada requerente 

é atuante nesta comarca há vários anos, bem como é causídica em vários 

outros processos que não demandam a advocacia dativa. Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, inclusive o 

parcelamento ou recolhimento destas ao final da demanda, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Pelo exposto, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para que pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000287-64.2019.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000604-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000604-62.2019.811.0044 VISTOS, Tratam-se os presentes 

autos de ação que visa a restituição de valores pagos c/c com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por ANDERSON PEREIRA BARBOSA contra MVI 

TURISMO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em breve síntese, o 

autor requer a devolução de valores adimplidos para viagem da qual não 

usufruiu em razão de eventos externos, pleiteando a antecipação da tutela 

para determinar a devolução dos valores pago corrigido ao Autor, no valor 

de R$ 3.016,44 (três mil e dezesseis reais com quarenta e quatro 

centavos). Por outro lado, de rigor o indeferimento do pedido liminar 

reclamado, pelos motivos a seguir explanados. I – DA TUTELA 

ANTECIPADA Para a concessão da tutela, mostram-se indispensáveis a 

presença de dois requisitos, quais sejam, a) elementos que evidenciem a 

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

do processo, em consonância com o disposto no art. 300 do CPC. Pleiteia 

ao requerente a antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de que 

seja determinada a devolução dos valores pago corrigido ao autor, no 

valor de R$ 3.016,44 (três mil e dezesseis reais com quarenta e quatro 

centavos), em razão da viagem não realizada. Em relação ao primeiro 

pedido, verifico a ausência de fumus boni iuris à ensejar o deferimento da 

tutela. No presente caso, entendo que a devolução prematura do valor 

pretendido não merece ser acolhida, uma vez que os eventos delineados 

pelo autor na inicial dependem, para sua apuração e comprovação, de 

dilação probatória. Além disso, a determinação para que o requerido 

devolva os valores adimplidos, por se tratar de medida satisfativa, 

somente poderá ser determinada, caso seja a demanda julgada 

procedente em favor da parte autora, de modo que indefiro o pedido de 

tutela antecipada formulado na inicial. Por isso, em caso de decisão 

favorável, os valores poderão ser restituídos ao autor. Dessa maneira, 
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considerando as razões expostas, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela também neste ponto. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Vislumbra-se que a relação entre as partes possui caráter consumerista, 

sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Em sendo a empresa requerida de 

grande porte, entendo restar devidamente caracterizado a 

hipossuficiência técnica e econômica do consumidor/requerente, razão 

pela qual inverto o ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC. Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo ao requerido 

trazer aos autos as provas que entenderem pertinentes. III – DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Prosseguindo, determino a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001383-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI FRANCISCO DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001383-51.2018.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-07.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA COSTA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000586-07.2020.811.0044 SENTENÇA VISTO, Cuidam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexigibilidade ajuizada por 

NEUZA DA COSTA SANTANA em face de, inicialmente, ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, não é possível 

determina na petição inicial da autora quais débitos são controversos 

entre as partes, bem como a real causa de pedir, considerando que 

existem valores riscados e destacados que induzem a este juízo que 

estas não fazem parte da relação jurídica existente. Aparentemente as 

causídicas protocolaram a petição inicial que não corresponde a versão 

final da peça, de forma que se mostra inteiramente dúbia a causa de pedir, 

de forma que impossível determinar de forma clara os débitos que 

pretendem discutir em nome da autora. O artigo 321, do Código de 

Processo Civil é determinante em estabelecer que: “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”. Não obstante ao que determina 

o artigo supracitado, eventual determinação de emenda poderia confundir 

ainda mais o juízo, resultando uma má prestação jurisdicional, uma vez que 

a petição inicial mostra-se completamente dúbia. Assim, o prosseguimento 

do feito nos termos em que se encontram, causaria grande tumulto às 

partes e à análise de eventual sentença de mérito. Por outro lado, nada 

impede que a autora, caso queira, ajuíze uma nova ação de forma regular. 

Diante do exposto, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo 

único, ambos do mesmo Códex Legal. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos jurisprudenciais[1]. Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos, com observação das 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

L e g a l  [ 1 ]  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 6 3 1 2 7 5 2 2 0 1 7 4 0 4 9 9 9 9  

5063127-52.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 27/03/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (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))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 100791-07.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CLARICE FORTES XERENTE em face de BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício constou a existência de um empréstimo 

consignado com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer 

negócio com o banco requerido. Por tal razão requer a procedência da 

ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico firmado e, 
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consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos 

morais, bem como restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente do benefício previdenciário. Citado, o banco requerido 

apresentou contestação com preliminar de conexão e inépcia da inicial, e, 

no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 16815336). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Importante salientar que 

oportunizada às partes a produção de prova, a parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de manifestação. Dessa 

forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 

III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da 

conexão sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações 

idênticas nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e 

ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. 

Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que 

figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as ações 

das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para 

análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma 

vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno 

prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL Pleiteia o requerido 

a intimação da parte autora para que emende a inicial, sob o argumento de 

que não foi acostada aos autos comprovante de residência. Não obstante, 

o próprio requerido acosta aos autos o comprovante de residência em 

nome da requerente, datado de aproximadamente 01 (um) ano do 

ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. IV – 

MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 
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condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001052-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo nº 1001052-690.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE em face de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício constou a existência de um empréstimo 

consignado com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer 

negócio com o banco requerido. Por tal razão requer a procedência da 

ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico firmado e, 

consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos 

morais, bem como restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente do benefício previdenciário. Citado, o banco requerido 

apresentou contestação com preliminar de conexão e inépcia da inicial, e, 

no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 18032328). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Importante salientar que 

oportunizada às partes a produção de prova, a parte autora deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de manifestação. Dessa 

forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 

III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da 

conexão sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações 

idênticas nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e 

ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. 

Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que 

figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as ações 

das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para 

análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma 

vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno 

prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL Pleiteia o requerido 

a intimação da parte autora para que emende a inicial, sob o argumento de 

que não foi acostada aos autos comprovante de residência. Não obstante, 

o próprio requerido acosta aos autos o comprovante de residência em 

nome da requerente, datado de aproximadamente 01 (um) ano do 

ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. IV – 

MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 
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efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1001030-11.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por do FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE em face do BANCO BMG S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado o 

requerido apresentou contestação suscitando preliminar de ausência de 

relação jurídica, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade passiva. 

Com a exordial vieram documentos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DAS 

PRELIMINARES I.1. – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA e ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Alega a parte contestante que houve um equívoco da parte 

autora ao imputar a responsabilidade pelo empréstimo consignado ao 

requerido, uma vez que o objeto do contrato pertence ao Banco Itaú BMG 

Consignado, empresa cuja personalidade jurídica é diversa e independente 

do banco BMG. Não obstante, conforme se dessume do extrato do 

benefício percebido pela autora, verifica-se que o contrato nº 180548331 

foi realizado pelo Banco BMG (318), o qual teve início em 09/2008, tendo 

sido descontadas 35 (trinta e cinco) parcelas. Desta feita, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo banco requerido. I.2. – 

INCORREÇÃO AO VALOR DA CAUSA Noutro norte, sem mais delongas, 

verifica-se que o valor da causa foi atribuído corretamente, porquanto 

corresponde ao pedido de restituição em dobro das parcelas descontadas 

no extrato de benefício previdenciário da requerente, acrescido do valor 

que está sendo pleiteado a título de danos morais, totalizando o valor de 

R$15.751,90 (quinze mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa 

centavos). Desta feita, considerando que foram obedecidos os 

parâmetros designados no artigo 292, do Código de Processo Civil, afasto 

a preliminar de incorreção ao valor da causa lançado na peça 

contestatória. II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO 

Verifica-se que a pretensão do autor encontra-se prescrita, uma vez que 

os descontos teve início em novembro de 2008, em que foram cessados 

em julho de 2011, sendo que a ação foi proposta em outubro de 2018. 

Sabe-se que o caso versa sobre clara relação consumerista regida 

portanto pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que mostra-se 

inaplicável o prazo prescricional do código civil, aplicando-se, outrossim, a 

legislação específica. O artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, 

ordena que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria”. Conforme se verifica dos 

documentos anexos a inicial, especificamente dos extratos bancários de 

empréstimos consignados, que o desconto relativo ao contrato n° 

180548331 foi excluído em 17.07.2011. Sobre a matéria, versando acerca 

do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, o Superior 

Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento: “AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS (2018/0044237-0) Contudo, 

estando o contrato quitado/excluído/findo, revi meu posicionamento e 

passei a adotar entendimento no sentido de que a prescrição, em tais 

casos, tem início quando da quitação da última parcela do contrato e/ou 

exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode prestigiar que a 

discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da negligência da 

parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da razoabilidade. 

Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do contrato e 

descontos mensais das parcelas, a parte não teve conhecimento desses 
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descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, vindo a obtê-lo apenas 

há alguns meses antes da propositura da ação. No caso em comento, o 

documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos supostamente 

firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em janeiro/2005 (valor 

de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), agosto/2007 (valor de 

R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). Por sua vez, a 

exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 10.01.2009, 

10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de então teve 

início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a partir da data 

de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que a pretensão 

indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, pois a data limite 

para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, ao passo que a 

distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já superado o 

lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY ANDRIGHI 

Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (dia 17.07.2011). Vislumbra-se 

que a ação foi proposta em 10.10.2018, portanto, 05 (cinco) anos após a 

exclusão dos descontos e, portanto, após o prazo o marco prescricional 

previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, não 

há que se falar em afronta aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, por ausência de intimação prévia da parte autora sobre a 

prescrição, uma vez que entendo desnecessário ouvir as partes quando a 

manifestação não puder influenciar na solução da causa. Ademais, para a 

análise da prescrição da pretensão inicial em relação ao contrato objeto 

dos autos, nos casos de ação declaratória como a presente, a parte 

autora já traz todas as informações acerca da relação jurídica a ser 

repelida, não carecendo de instrução processual ou até mesmo citação da 

parte contrária. Além do mais, o Código de Processo Civil dispõe em seu 

art. 332, § 1º que: “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, 

o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: (...) § 1o O juiz também poderá 

julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 

ocorrência de decadência ou de prescrição.” Nesse mesmo sentido, 

segundo o princípio da hermenêutica jurídica, havendo expressa exceção 

à regra, não há como deixar de aplicá-la, se o caso se enquadrar na 

hipótese em concreto dos autos. E a razão de ser do referido dispositivo 

legal é conferir celeridade processual, mormente porque se trata de 

matéria meramente de direito e de ordem pública, podendo ser 

reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, de ofício 

pelo julgador. Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão 

indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição, não restando 

alternativa, senão a declaração da extinção da ação. IV – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel 

Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação com resolução de 

mérito, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e 

indenizatória. Por conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a 

parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a 

qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1000850-92.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CECÍLIA QUIDUQUE em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão, bem como prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, 

requereu a improcedência da ação (Ref. 16816443). Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale 

ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à apreciação das 

prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO III.1 – CONEXÃO 

O banco requerido postula pelo reconhecimento da conexão sob o 

argumento de que a autora litiga em mais duas ações idênticas nesta 

mesma comarca, existindo questões comuns à causa e ante a 

possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. Importante 

registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que figuram como 

parte a requerente e o requerido, de forma que as ações das quais o 

requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para análise e 

decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma vez que 

as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não havendo, 

portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno prejudicada 

a pretensão. IV – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Situando a tônica da 

questão, verifica-se que a parte autora argumenta que o negócio jurídico 
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perfectibilizado é nulo, porquanto não contratou com o banco requerido o 

empréstimo oriundo dos descontos em sua aposentadoria. Por sua vez, o 

banco requerido advoga a ocorrência da prescrição com base no Código 

Civil, porquanto a contratação teria sido realizada em07.03.2013, ao passo 

que a ação somente foi ajuizada em 18.09.2018. Nota-se que o caso 

versa sobre clara relação consumerista regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, de forma que se mostra inaplicável o prazo prescricional do 

Código Civil, aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 27, 

do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente 

dos extratos bancários de empréstimos consignados, que o desconto 

relativo ao contrato n° 234606709 foi encerrado em junho de 2014. Sobre 

a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do prazo 

prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (06/2014). Vislumbra-se que a 

ação foi proposta em 18.09.2018, portanto, dentro do marco prescricional 

de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito de 

prescrição. IV – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no 

exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 
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Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1000832-71.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CECÍLIA QUIDUQUE em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão e, no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 16814822). 

A impugnação à contestação foi apresentada à Ref. 18247859. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Importante salientar que 

oportunizada às partes a produção de prova, a parte autora pleiteou 

expressamente pelo julgamento antecipado da lide e o requerido, por sua 

vez, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

manifestação. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, 

contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III – PRELIMINAR 

DE CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da conexão 

sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações idênticas 

nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e ante a 

possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. Importante 

registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que figuram como 

parte a requerente e o requerido, de forma que as ações das quais o 

requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para análise e 

decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma vez que 

as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não havendo, 

portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno prejudicada 

a pretensão. IV – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no 

exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 
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devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1000876-90.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por DALVA CAIUMALO KUTIACA em face de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício constou a existência de um empréstimo 

consignado com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer 

negócio com o banco requerido. Por tal razão requer a procedência da 

ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico firmado e, 

consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos 

morais, bem como restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente do benefício previdenciário. Citado, o banco requerido 

apresentou contestação com preliminar de conexão e inépcia da inicial, 

bem como prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, requereu a 

improcedência da ação (Ref. 17994742). Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, 

que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, 

desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de 

forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Isso 

porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o 

juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, 

contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS 

PRELIMINARES DE MÉRITO III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula 

pelo reconhecimento da conexão sob o argumento de que a autora litiga 

em mais duas ações idênticas nesta mesma comarca, existindo questões 

comuns à causa e ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo 

no outro. Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações 

em que figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as 

ações das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em 

gabinete para análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão 

na espécie, uma vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos 

diversos, não havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo 

pelo qual torno prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL 
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Pleiteia o requerido a intimação da parte autora para que emende a inicial, 

sob o argumento de que não foi acostada aos autos comprovante de 

residência. Não obstante, o próprio requerido acosta aos autos o 

comprovante de residência em nome da requerente, datado de 

aproximadamente 01 (um) ano do ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial. IV – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO 

Situando a tônica da questão, verifica-se que a parte autora argumenta 

que o negócio jurídico perfectibilizado é nulo, porquanto não contratou com 

o banco requerido o empréstimo oriundo dos descontos em sua 

aposentadoria. Por sua vez, o banco requerido advoga a ocorrência da 

prescrição com base no Código Civil, porquanto a contratação teria sido 

realizada em janeiro de 2013, ao passo que a ação somente foi ajuizada 

em 24.09.2018. Nota-se que o caso versa sobre clara relação 

consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que 

se mostra inaplicável o prazo prescricional do Código Civil, aplicando-se, 

outrossim, a legislação específica. O artigo 27, do Código de Defesa do 

Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Conforme se verifica 

dos documentos anexos a inicial, especificamente dos extratos bancários 

de empréstimos consignados, que o desconto relativo ao contrato 

n°936300327 foi encerrado em novembro de 2017. Sobre a matéria, 

versando acerca do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, 

o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento: “AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS (2018/0044237-0) Contudo, 

estando o contrato quitado/excluído/findo, revi meu posicionamento e 

passei a adotar entendimento no sentido de que a prescrição, em tais 

casos, tem início quando da quitação da última parcela do contrato e/ou 

exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode prestigiar que a 

discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da negligência da 

parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da razoabilidade. 

Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do contrato e 

descontos mensais das parcelas, a parte não teve conhecimento desses 

descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, vindo a obtê-lo apenas 

há alguns meses antes da propositura da ação. No caso em comento, o 

documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos supostamente 

firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em janeiro/2005 (valor 

de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), agosto/2007 (valor de 

R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). Por sua vez, a 

exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 10.01.2009, 

10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de então teve 

início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a partir da data 

de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que a pretensão 

indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, pois a data limite 

para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, ao passo que a 

distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já superado o 

lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY ANDRIGHI 

Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (11/2017). Vislumbra-se que a 

ação foi proposta em 30.09.2018, portanto, dentro do marco prescricional 

de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito de 

prescrição. IV – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no 

exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
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incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1000837-93.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CECÍLIA QUIDUQUE em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão e inépcia da inicial e, no mérito, requereu a improcedência da 

ação (Ref. 16814465). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 

III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da 

conexão sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações 

idênticas nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e 

ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. 

Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que 

figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as ações 

das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para 

análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma 

vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno 

prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL Pleiteia o requerido 

a intimação da parte autora para que emende a inicial, sob o argumento de 

que não foi acostada aos autos comprovante de residência. Não obstante, 

o próprio requerido acosta aos autos o comprovante de residência em 

nome da requerente, datado de aproximadamente 01 (um) ano do 

ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. IV – 

DO MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre 

as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se 

abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da 

Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial 

do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira 

aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que 

positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos 

consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova 

em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos 

elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 
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de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Processo nº 1000848-25.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CECÍLIA QUIDUQUE em face de BANCO BRADESCO 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora, em 

apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício constou a existência de um empréstimo consignado com o banco 

réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco requerido. 

Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a anulabilidade 

do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar a parte 

requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em dobro 

os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Citado, 

o banco requerido apresentou contestação em que requereu a 

improcedência da ação (Ref. 19473632). Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, 

que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, 

desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de 

forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Isso 

porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o 

juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, 

contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III – DO MÉRITO De 

início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do 
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referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000849-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000849-10.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por CECÍLIA QUIDUQUE em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a situação 

de seu benefício constou a existência de um empréstimo consignado com 

o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer negócio com o banco 

requerido. Por tal razão requer a procedência da ação para declarar a 

anulabilidade do negócio jurídico firmado e, consequentemente, condenar 

a parte requerida em indenização por danos morais, bem como restituir em 

dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 

Citado, o banco requerido apresentou contestação com preliminar de 

conexão, bem como prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, 
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requereu a improcedência da ação (Ref. 16816194). Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale 

ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à apreciação das 

prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO III.1 – CONEXÃO 

O banco requerido postula pelo reconhecimento da conexão sob o 

argumento de que a autora litiga em mais duas ações idênticas nesta 

mesma comarca, existindo questões comuns à causa e ante a 

possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. Importante 

registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que figuram como 

parte a requerente e o requerido, de forma que as ações das quais o 

requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para análise e 

decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma vez que 

as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não havendo, 

portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno prejudicada 

a pretensão. IV – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Situando a tônica da 

questão, verifica-se que a parte autora argumenta que o negócio jurídico 

perfectibilizado é nulo, porquanto não contratou com o banco requerido o 

empréstimo oriundo dos descontos em sua aposentadoria. Por sua vez, o 

banco requerido advoga a ocorrência da prescrição com base no Código 

Civil, porquanto a contratação teria sido realizada em 07.12.2012, ao 

passo que a ação somente foi ajuizada em 18.09.2018. Nota-se que o 

caso versa sobre clara relação consumerista regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, de forma que se mostra inaplicável o prazo 

prescricional do Código Civil, aplicando-se, outrossim, a legislação 

específica. O artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: 

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria”. Conforme se verifica dos documentos anexos a 

inicial, especificamente dos extratos bancários de empréstimos 

consignados, que o desconto relativo ao contrato n° n°223658975 foi 

encerrado em 18.03.2015 Sobre a matéria, versando acerca do marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional, o Superior Tribunal de 

Justiça, firmou o seguinte entendimento: “AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS (2018/0044237-0) Contudo, estando o 

contrato quitado/excluído/findo, revi meu posicionamento e passei a adotar 

entendimento no sentido de que a prescrição, em tais casos, tem início 

quando da quitação da última parcela do contrato e/ou exclusão do 

empréstimo, uma vez que não se pode prestigiar que a discussão fique em 

aberto de forma eterna, em razão da negligência da parte autora, 

configurando uma clara ofensa ao princípio da razoabilidade. Até porque, 

não é crível que durante todo o transcorrer do contrato e descontos 

mensais das parcelas, a parte não teve conhecimento desses descontos 

e não obteve nenhum extrato do INSS, vindo a obtê-lo apenas há alguns 

meses antes da propositura da ação. No caso em comento, o documento 

de f. 20 demonstra que os 04 contratos supostamente firmados em fraude 

com o Banco BMG tiveram início em janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), 

agosto/2007 (valor de R$ 356,98), agosto/2007 (valor de R$ 337,90), 

agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). Por sua vez, a exclusão dos 

descontos ocorreram em 02.12.2006, 10.01.2009, 10.01.2009 e 

10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de então teve início o curso do 

prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a partir da data de exclusão do 

último contrato (10.01.2009), verifica-se que a pretensão indenizatória em 

face do requerido encontra-se prescrita, pois a data limite para o 

ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, ao passo que a 

distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já superado o 

lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY ANDRIGHI 

Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (03/2015). Vislumbra-se que a 

ação foi proposta em 18.09.2018, portanto, dentro do marco prescricional 

de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito de 

prescrição. IV – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 

17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no 

exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 
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alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000399-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PRO-SEMENTES DE APOIO A PESQUISA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO JORGE TAGLIARI DANIEL OAB - RS42849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERIO ROGERIS FRASSAO DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Tratam-se os presentes autos de ação monitória ajuizada por 

FUNDAÇÃO PRO-SEMENTES DE APOIO A PESQUISA contra o CLERIO 

ROGERIS FRASSAO DE CARVALHO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Analisando os autos, verifica-se que o requerente pugnou pela 

desistência da ação em face o pagamento espontâneo da dívida. 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. 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. Custas a cargo do autor (artigo 90, do CPC). 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000897-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (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))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000897-66.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por ELZA CUTAZAGA em face do BANCO BMG S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado o requerido apresentou 

contestação suscitando preliminar de ausência de relação jurídica, 

impugnação ao valor da causa e ilegitimidade passiva. Adiante, a parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Com a exordial vieram 

documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 
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probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DAS 

PRELIMINARES I.1. – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA e ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Alega a parte contestante que houve um equívoco da parte 

autora ao imputar a responsabilidade pelo empréstimo consignado ao 

requerido, uma vez que o objeto do contrato pertence ao Banco Itaú BMG 

Consignado, empresa cuja personalidade jurídica é diversa e independente 

do banco BMG. Não obstante, conforme se desume do extrato do 

benefício percebido pela autora, verifica-se que o contrato nº 180548331 

foi realizado pelo Banco BMG (318), o qual teve início em 09/2008, tendo 

sido descontadas 35 (trinta e cinco) parcelas. Desta feita, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo banco requerido. I.2. – 

INCORREÇÃO AO VALOR DA CAUSA Noutro norte, sem mais delongas, 

verifica-se que o valor da causa foi atribuído corretamente, porquanto 

corresponde ao pedido de restituição em dobro das parcelas descontadas 

no extrato de benefício previdenciário da requerente, acrescido do valor 

que está sendo pleiteado a título de danos morais. Desta feita, 

considerando que foram obedecidos os parâmetros designados no artigo 

292, do Código de Processo Civil, afasto a preliminar de incorreção ao 

valor da causa lançado na peça contestatória. II – DO MÉRITO De início, 

vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Assim é também porque se aplicam à 

hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao 

consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica 

travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte 

autora é a destinatária final dos serviços prestados pelas empresas 

requeridas, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de 

sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive como já 

pacificado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça através da 

Súmula nº 297 compete à requerida ter produzir prova documental capaz 

de demonstrar que, no presente caso concreto, não houve falha no 

serviço prestado por ela. E, sob tal diapasão, forte na exegese do art. 14 

da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em 

comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova 

constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente 

efetivamente contratou com a ré. Denota-se, aliás, que a instituição 

financeira jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre as 

partes, porém, deixou de apresentar comprovante de repasse dos valores 

supostamente contratados pelo requerente. Registra-se, outrossim, que 

oportunizada as partes a especificação de demais provas a serem 

produzidas, principalmente ao requerido que caberia comprovar o ônus da 

prova em vista da relação consumerista, este em nada se manifestou. Via 

de consequência, considerando que não houve comprovação do repasse 

do valor do empréstimo, tampouco apresentação do contrato 

supostamente entabulado entre as partes e havendo o desconto dos 

valores diretamente na folha de pagamento do autor, cabível a 

condenação do requerido em danos morais, consoante já pontuou a 

jurisprudência. A corroborar, veja-se o seguinte aresto: “E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL 

CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo 

consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das 

formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado 

o montante dos empréstimos a ele, impõe-se condená-la à devolução dos 

valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do 

serviço e inexistência do contrato. Considerando a intensidade do dano, a 

duração do sofrimento, a repercussão e consequências, bem como as 

condições econômicas das partes, o quantum indenizatório deve ser de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que tal valor mostra-se razoável dentro 

das circunstâncias do fato. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(TJ-MS - AC: 08115618220178120001 MS 0811561-82.2017.8.12.0001, 

Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 

31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019). Quanto ao 

arbitramento do dano, têm entendido a doutrina e a jurisprudência que 

devem ser observados certos critérios como a conduta das partes, 

condições sociais e econômicas do ofendido e do ofensor, a gravidade do 

dano, o grau de culpa, a fama do lesado. Não se pode olvidar, ainda, que o 

aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do CDC exigem 

do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na 

aferição do dano moral deve o julgador perseguir a busca do caráter 

pedagógico para que situações como essas não mais ocorram. Assim, 

levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o 

fato, tratar-se a empresa requerida de pessoa jurídica que goza da 

credibilidade de seus consumidores, sua conduta tempestuosa e 

negligente, o grau de culpa, considerado não para a caracterização da 

responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da 

indenização, e, também, visando evitar enriquecimento sem causa, fixo-a 

em R$ 3.000,00 (três mil reais). À vista disso, constatada a culpa da 

instituição financeira pelo empréstimo e os descontos mensais indevidos, 

bem como não havendo a devolução administrativa dos valores recebidos, 

torna-se patente a repetição do indébito na forma simples, nos termos do 

art. 42, do CDC[1]. IV – DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do 

negócio jurídico e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na 

forma simples das parcelas pagas pela requerente, devidamente 

atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento 

dos valores, além de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento 

(S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre 

o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no 

art. 1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal [1] TJ-MT - APL: 00133408520128110041 

31178/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data 

de Julgamento: 26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/05/2017)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001046-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001046-62.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE em face de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a parte autora, em apertada síntese, que é aposentado e ao 

verificar a situação de seu benefício constou a existência de um 

empréstimo consignado com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado 

qualquer negócio com o banco requerido. Por tal razão requer a 

procedência da ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico 

firmado e, consequentemente, condenar a parte requerida em indenização 

por danos morais, bem como restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente do benefício previdenciário. Citado, o banco requerido 

apresentou contestação com preliminares de conexão e inépcia da inicial, 

bem como prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, requereu a 

improcedência da ação (Ref. 18033295). Os autos vieram-me conclusos. 

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, 

que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 

qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, 

desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de 

forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, 

confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual. Isso 

porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o 

juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando 

que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Importante salientar que oportunizada às partes a produção de 

prova, a parte autora pleiteou expressamente pelo julgamento antecipado 

da lide e o requerido, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de manifestação. Dessa forma, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, 

do CPC. Antes, contudo, passo à apreciação das prejudiciais de mérito. III 

– DAS PRELIMINARES DE MÉRITO III.1 – CONEXÃO O banco requerido 

postula pelo reconhecimento da conexão sob o argumento de que a autora 

litiga em mais duas ações idênticas nesta mesma comarca, existindo 

questões comuns à causa e ante a possibilidade de aproveitar atos de um 

processo no outro. Importante registrar que o sistema PJE associa todas 

as ações em que figuram como parte a requerente e o requerido, de forma 

que as ações das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em 

gabinete para análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão 

na espécie, uma vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos 

diversos, não havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo 

pelo qual torno prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL 

Pleiteia o requerido a intimação da parte autora para que emende a inicial, 

sob o argumento de que não foi acostada aos autos comprovante de 

residência. Não obstante, o próprio requerido acosta aos autos o 

comprovante de residência em nome da requerente, datado de 

aproximadamente 01 (um) ano do ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial. IV – DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO 

Situando a tônica da questão, verifica-se que a parte autora argumenta 

que o negócio jurídico perfectibilizado é nulo, porquanto não contratou com 

o banco requerido o empréstimo oriundo dos descontos em sua 

aposentadoria. Por sua vez, o banco requerido advoga a ocorrência da 

prescrição com base no Código Civil, porquanto a contratação teria sido 

realizada em 02/2013, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 

12.10.2018. Nota-se que o caso versa sobre clara relação consumerista 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que se mostra 

inaplicável o prazo prescricional do Código Civil, aplicando-se, outrossim, a 

legislação específica. O artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, 

ordena que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria”. Conforme se verifica dos 

documentos anexos a inicial, especificamente dos extratos bancários de 

empréstimos consignados, que o desconto relativo ao contrato 

n°234104979 foi encerrado em 07.04.2015. Sobre a matéria, versando 

acerca do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, o 

Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento: “AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS (2018/0044237-0) Contudo, 

estando o contrato quitado/excluído/findo, revi meu posicionamento e 

passei a adotar entendimento no sentido de que a prescrição, em tais 

casos, tem início quando da quitação da última parcela do contrato e/ou 

exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode prestigiar que a 

discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da negligência da 

parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da razoabilidade. 

Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do contrato e 

descontos mensais das parcelas, a parte não teve conhecimento desses 

descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, vindo a obtê-lo apenas 

há alguns meses antes da propositura da ação. No caso em comento, o 

documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos supostamente 

firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em janeiro/2005 (valor 

de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), agosto/2007 (valor de 

R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). Por sua vez, a 

exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 10.01.2009, 

10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de então teve 

início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a partir da data 

de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que a pretensão 

indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, pois a data limite 

para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, ao passo que a 

distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já superado o 

lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY ANDRIGHI 

Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (07/2015). Vislumbra-se que a 

ação foi proposta em 12.10.2018, portanto, dentro do marco prescricional 

de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito de 

prescrição. IV – MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica 

existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora 

encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 
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17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao 

conceito especial do art. 3º do referido diploma legal. Por essa razão, 

impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no 

exame dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade civil extracontratual, também 

conhecida como responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do 

Código Civil, é composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que 

a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HEILA BARBOSA 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:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001457-71.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de aposentadoria rural por idade ajuizada por HELIA 

BARBOSA SOUZA 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. 

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. 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. Custas a cargo do autor (artigo 90, do CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 
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formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001063-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001063-98.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por EURISTELA TAGUALO em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

parte autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício constou a existência de um empréstimo 

consignado com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer 

negócio com o banco requerido. Por tal razão requer a procedência da 

ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico firmado e, 

consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos 

morais, bem como restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente do benefício previdenciário. Citado, o banco requerido 

apresentou contestação com preliminares de conexão e inépcia da inicial 

e, no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 18764932). Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 

III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da 

conexão sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações 

idênticas nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e 

ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. 

Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que 

figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as ações 

das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para 

análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma 

vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno 

prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL Pleiteia o requerido 

a intimação da parte autora para que emende a inicial, sob o argumento de 

que não foi acostada aos autos comprovante de residência. Não obstante, 

o próprio requerido acosta aos autos o comprovante de residência em 

nome da requerente, datado de aproximadamente 01 (um) ano do 

ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. IV – 

MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 

devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 
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isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001060-46.2018.8.11.0044

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))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001060.46.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO. Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por EURISTELA TAGUALO em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

parte autora, em apertada síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício constou a existência de um empréstimo 

consignado com o banco réu, sem, contudo, ter efetivado qualquer 

negócio com o banco requerido. Por tal razão requer a procedência da 

ação para declarar a anulabilidade do negócio jurídico firmado e, 

consequentemente, condenar a parte requerida em indenização por danos 

morais, bem como restituir em dobro os valores descontados 

indevidamente do benefício previdenciário. Citado, o banco requerido 

apresentou contestação com preliminares de conexão e inépcia da inicial 

e, no mérito, requereu a improcedência da ação (Ref. 18896721). Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Antes, contudo, passo à 

apreciação das prejudiciais de mérito. III – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO 

III.1 – CONEXÃO O banco requerido postula pelo reconhecimento da 

conexão sob o argumento de que a autora litiga em mais duas ações 

idênticas nesta mesma comarca, existindo questões comuns à causa e 

ante a possibilidade de aproveitar atos de um processo no outro. 

Importante registrar que o sistema PJE associa todas as ações em que 

figuram como parte a requerente e o requerido, de forma que as ações 

das quais o requerido pleiteia conexão estão conclusos em gabinete para 

análise e decisão. Todavia, não verifico caso de conexão na espécie, uma 

vez que as ações tratam-se de contratos de empréstimos diversos, não 

havendo, portanto, provas à serem aproveitadas, motivo pelo qual torno 

prejudicada a pretensão. III.2 – DA INÉPCIA DA INICIAL Pleiteia o requerido 

a intimação da parte autora para que emende a inicial, sob o argumento de 

que não foi acostada aos autos comprovante de residência. Não obstante, 

o próprio requerido acosta aos autos o comprovante de residência em 

nome da requerente, datado de aproximadamente 01 (um) ano do 

ajuizamento da ação. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. IV – 

MÉRITO. De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada 

pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 

3º do referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação 

das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva 

um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autor. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como 

responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil, é 

composta dos seguintes elementos: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade e dano. Não menos cediço que a 

responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, 

mas sim objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. 

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. E, sob tal diapasão, forte na exegese 

do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que a parte ré responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. Nessa esteira, é necessário registrar que no 

caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do 

negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é 

indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados. Partindo 

desse pressuposto, tem-se que a parte requerida logrou comprovar que a 

parte autora solicitou o crédito consignado, que agora alega desconhecer. 

Evidencia-se dos autos cópia do contrato entabulado entre as partes, 
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devidamente subscrito pela parte autora, além de cópia de seus 

documentos pessoais e documento que comprova a transferência dos 

valores contratados à conta em nome da autora. Deste modo, tendo a 

requerente contratado o serviço de crédito, regularmente, não pode agora 

alegar total desconhecimento deste e intentar, ainda, a indenização por 

danos morais. Nesse diapasão, eis o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova não possui o 

condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das 

alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as 

alegações iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve 

seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil”. 

(TJMT, Ap 104695/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, j. 06.12.2017, sem grifos no original) Com essas 

considerações, tem-se que a improcedência da demanda é medida de 

rigor. V – DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Por fim, reconheço de ofício a 

existência de litigância de má-fé por parte da requerente, uma vez que há 

motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo 

Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, 

bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo 

efetivamente contratado. Com efeito, para a aplicação da litigância de 

má-fé, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 80 do 

NCPC, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V – proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI – provocar incidente manifestamente 

infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 

protelatório”. In casu, a parte autora confirma veementemente na inicial 

que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu benefício, pois 

sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em mãos.” 

Não obstante, como mencionado no tópico anterior, o banco requerido 

apresentou aos autos cópia do contrato de empréstimo em questão, além 

do comprovante de transferência dos valores à conta da requerente. Dito 

isso, por óbvio, a autora agiu de má-fé, mostrando-se aplicável 

condenação à multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II c/c art. 

81, ambos do CPC. Em relação ao tema versão, colaciono o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - COMPROVAÇÃO PELO 

BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NA SERASA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Embora se trate de 

relação de consumo, com aplicação dos princípios orientadores do Código 

de Defesa do Consumidor, cabia ao consumidor a prova mínima de que foi 

vítima de estelionato, ônus que lhe cabia e não foi cumprido. 2 - O conjunto 

probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da 

contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De 

consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no 

órgão de proteção ao crédito. 3 - No caso, ficou evidente que o 

consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício 

indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da 

penalidade arbitrada na sentença. (Ap 2093/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)” (TJMT - APL: 

00045884420148110045 2093/2017, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017) Importante ressaltar 

que embora oportunizada a produção de prova, a autora não logrou êxito 

em desacreditar a validade dos documentos colacionados à contestação 

do banco requerido. Existente, portanto, situação a autorizar a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. V – DISPOSITIVO. 

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação declaratória 

de anulabilidade c/c pretensão indenizatória. Por conseguinte, com fulcro 

no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, 

condeno a requerente em litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa. Por fim, condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 

Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001755-63.2019.8.11.0044. REQUERENTE: GABRIELLE PAULINA 

FERREIRA SIGNOR, VALTER SERGIO GOMES DA MATA, TANIA MARIA 

FERREIRA SIGNOR, JOAO MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Ultrapassada a fase 

de preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

reparação por danos morais proveniente atraso de voo proposta por 

GABRIELLE PAULINA FERREIRA SIGNOR, VALTER SERGIO GOMES DA 

MATA, TANIA MARIA FERREIRA SIGNOR e JOAO MARTINS DE OLIVEIRA 

os requerentes sustentam que adquiriram bilhetes aéreos da requerida 

AZUL LINHAS AEREAS GOL LINHAS AEREAS S.A. Alegam os 

requerentes que adquiriram o bilhete: WYMEVI, TRECHO: Cuiabá para 

Salvador/BA, com saída prevista para 11h05 e chegada prevista no 

destino final às 16h10, do dia 04.11.2019. Ocorre que na conexão em 

Brasília-DF, os passageiros perderam a conexão por culpa da Ré. Foram 

realocados em voo da companhia LATAM, que saiu de Brasília às 20h00. 

Chegaram no destino cerca de 07 horas após o horário previsto. A 

empresa alega que os atrasos ocorrem por necessidade da empresa, que 

todas as situações foram embasadas em impedimentos lícitos e que 

realiza tudo a seu alcance para minimizar os danos aos seus 

consumidores. Alega que houve atraso por força maior, por condições 

climáticas. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Sendo objetiva a responsabilidade da reclamada, na 

qualidade de fornecedora de serviço, deve comprovar o adimplemento das 

obrigações contratuais e prestação adequada do serviço de transporte 

aéreo. Não obstante, à reclamante incumbe a prova do vício do serviço, 

uma vez que, provado este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de 

Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a 

realocação de passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 

(quatro) horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de 

alimentação e hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 

230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que 
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ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. 

A reclamante, demonstrou a verossimilhança de suas alegações 

comprovando que na volta houve um atraso de aproximadamente sete 

horas na previsão de chegada ao destino. Desta feita, a situação 

vivenciada pela reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido, ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo reparar pelos 

danos causados, vejamos o que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem definindo sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – 

ALEGAÇÃO DE EVENTOS CLIMÁTICOS QUE IMPEDIAM A DECOLAGEM DE 

AERONAVE – NÃO COMPROVADA - ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS – 

AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de evento climático que impeça 

a decolagem de aeronave, a empresa aérea é responsável pelo 

cancelamento do vôo, sobretudo quando não presta a assistência 

adequada ao consumidor. 2. O valor cabível como justa expressão 

financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com 

equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. (Ap 

168901/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte 

consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta 

prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo 

opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua 

comprovação. (Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 

31/03/2017) Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que 

estes não foram prestados nos limites do contrato. Assim, estando 

evidente o não cumprimento do contrato de transporte de passageiros 

pela Reclamada, deve a mesma responder pelas perdas e 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. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, a 

condenação servirá para amainar o sofrimento experimentado, 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 CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à para cada um dos 

reclamantes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples 

legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Deixo de condenar a 

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). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-39.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HADRIANE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000041-39.2017.8.11.0044. REQUERENTE: HADRIANE MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MAVI ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 

MOTOS LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

respectivo alvará. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010734-31.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010734-31.2015.8.11.0044. REQUERENTE: ANDREIA CRISTINA FERREIRA 

DE CASTRO REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 
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medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-63.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA CRISTINA CARVALHO BISCO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000839-63.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: LILIA CRISTINA CARVALHO 

BISCO FERREIRA EXECUTADO: AYMORE Vistos, etc. Dispensado o 

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

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010572-02.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010572-02.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: MARINEIS BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-35.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR SANTOS CARLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010779-35.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: FLADEMIR SANTOS CARLINI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000136-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DAMASCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000136-35.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: LUCIENE FERREIRA 

DAMASCENO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 
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Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000336-08.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE SANTOS CARLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000336-08.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: ROSELENE SANTOS CARLINI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000244-64.2018.8.11.0044. REQUERENTE: ALBINO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

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

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-62.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA LAZZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

A C CAMPO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010029-62.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: NEIDE MARIA LAZZARIN 

EXECUTADO: A C CAMPO - ME, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010627-50.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZ PAULA DA SILVA OLIVEIRA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010627-50.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: ALAIZ PAULA DA SILVA 

OLIVEIRA TORRES EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 
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medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BALBINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000391-90.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: DEBORA BALBINO DOS 

SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HALID MAHMOUD DARWICHE (REQUERENTE)

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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000885-18.2019.8.11.0044. REQUERENTE: HALID MAHMOUD DARWICHE 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010479-39.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010479-39.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME EXECUTADO: CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELOS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID n. 29823063) juntado aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido, 

conforme manifestação do executado. (ID n. 29855304). Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria do 

Juizado para que proceda a BAIXA nas restrições do RENAJUD (ID n. 

28543404). Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-74.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000006-74.2020.8.11.0044. REQUERENTE: CICERO PEREIRA FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 
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38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos 

morais promovida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, a parte autora alega ter recebido duas faturas de 

revisão de faturamento, sendo uma de R$ 9.893,79 (Nove mil, oitocentos e 

noventa e três reais e setenta e nove centavos) e R$ 2.657,70 (Dois mil, 

seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), ambas com 

vencimento em 30.12.2019, e por suposta irregularidade capaz de causar 

faturamento inferior ao qual aduz não ter dado causa. Requer a 

inexigibilidade das faturas em questão, enquanto perdurar a lide, o que foi 

indeferido pelo juízo em sede de tutela antecipada. Ao final a parte autora 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e dos faturamentos 

lançados pela suposta irregularidade, além da condenação da requerida a 

indenização por danos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 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 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 NCPC. A 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois não acostou o TOI lavrado na 

presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 

29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem 

definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, 

desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o 

regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 1.O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 

2.Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 3.Havendo demonstração de cobrança em valor 

superior à media de consumo da unidade, sem provas da regularidade da 

aferição, torna-se necessária a retificação das faturas questionadas. 4.A 

parte reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve 

o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, 

não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 5. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. Por assim, e por tudo que consta dos 

autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de 

justificar a recuperação de consumo lançada contra o requerente, sendo 

por assim indevida. Insta salientar, que a nítida inexigibilidade da cobrança 

retroativa, todavia as cobranças após o “CONSERTO” da irregularidade 

estabelecendo seu funcionamento são válidas, ou seja, as faturas dos 

meses posteriores são devidas por representar o real consumo da parte. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Por fim, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para DECLARAR inexigível os débitos 

da recuperação de consumo referente a duas faturas de revisão de 

faturamento, sendo uma de R$ 9.893,79 (Nove mil, oitocentos e noventa e 

três reais e setenta e nove centavos) e R$ 2.657,70 (Dois mil, seiscentos 

e cinquenta e sete reais e setenta centavos), ambas com vencimento em 

30.12.2019. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização, 

ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou 

seus prepostos, capazes de gerar o dano moral. 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. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-29.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES BARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))
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KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001421-29.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ADEMIR RODRIGUES 

BARREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o 

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

autos, verifiquei as partes se autocompuseram, conforme termo (ID n. 

30157467 e 29790699) juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido, conforme manifestação do executado. 

(ID n. 30157467). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da 

obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000282-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000282-42.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JOSE BARBOSA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante ter recebido faturas que não concorda, uma 

vez que sem qualquer justificativa ou alteração de consumo na Unidade 

Consumidora da parte Reclamante, sendo que a fatura com referência ao 

período de setembro de 2018, no importe de R$ 591,61, com vencimento 

em 04.10.2018, teria sofrido aumento abrupto e injustificado. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência de débito em referência as 

faturas, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. Não merece acolhida a alegação de incompetência do 

Juízo, 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. Cumpre destacar que, no caso 

em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução 

em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 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/2015. Da análise dos autos, verifica-se que no período de setembro 

de 2018, a parte Reclamante recebeu faturas com aumento injustificado, e 

que mesmo buscando a empresa reclamada para efetuar as contestações 

de consumo, não obteve êxito. Percebe-se, também, que o consumo 

autoral mantém o mesmo padrão, demonstrando que realmente foi uma 

cobrança atípica. Pois bem. Resta claro e incontroverso nos autos de que 

houve aumento significativo no valor das faturas contestadas pela parte 

reclamante. Em sua defesa, a reclamada alega que não foram 

encontradas irregularidades nas instalações da parte Autora, sendo que o 

consumo foi registrado pelo medidor, não havendo o que se falar em 

cobrança indevida. Contudo, verifico que o consumo Autoral nos meses 

anteriores estão bem aquém do consumo faturado no período de setembro 

de 2018, o que demonstra que a fatura realmente sofreu aumento sem 

qualquer justificativa plausível. Assim, não se pode dizer que houve erro 

no consumo auferido no medidor de titularidade da parte Autora, haja vista 

que não houve aumento no consumo autoral, que mantém o mesmo 

padrão. Além do mais, a demonstração de situação excepcional incumbe à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Nesse sentido, verbis: ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado 

serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, 

como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não 

obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.? (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). ?JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 
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média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.? (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Por oportuno, destaco a verificação de 

irregularidade na medição do consumo deve ser acompanhada de laudo 

pericial, o que não consta nos autos. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 

exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, turma recursal única, juíza relatora designada 

Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, 

a fatura do período de setembro de 2018 deve ser retificada. Contudo, não 

pode este juízo compelir a Reclamada a receber o valor refaturado de 

forma parcelada, pois a Autora não efetuou o pagamento no referido mês. 

No que tange a pretensão indenizatória referente aos danos morais 

supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de 

improcedência. No presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter 

sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a 

indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante 

ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e 

injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial 

propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à 

reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. Por pertinência, julga-se improcedente o 

pedido contraposto formulado pela Requerida, pelas razões expostas 

alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apenas para DETERMINAR a retificação 

da fatura referentes ao período de setembro de 2018, para constar o valor 

correspondente ao consumo auferido pela média dos 12 (doze) meses 

anteriores à referida fatura de setembro de 2018; e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por 

pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida nos autos, sem 

imposição de multa. Transitada em julgado, em não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010162-12.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRIQUE BORGES SAMBORSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010162-12.2014.8.11.0044. EXEQUENTE: MURILO HENRIQUE BORGES 

SAMBORSKI EXECUTADO: CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME, 

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 (cinco) 

dias, manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. A parte autora 

requer a expedição do art. 517, para fins de protesto judicial e o 

arquivamento dos autos, visto que esgotado os meios de execução 

judicial. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, 

§4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor 

de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da 

ausência de bens penhoráveis. À Secretaria do Juizado, Expeça-se a 

certidão de trânsito em julgado, com os valores atualizados, nos termos do 

art. 517 do NCPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 
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homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010240-35.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA KAWAMATA VALANDRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010240-35.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: ANGELA KAWAMATA 

VALANDRO - ME EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

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

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010165-30.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010165-30.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME EXECUTADO: NAIARA 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo (ID n. 30593780) juntada aos autos. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido, 

conforme manifestação da exequente. (ID n. 30593780). Inclusive, há 

pedido de liberação de valores em favor da executada, pedido que acolho. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará dos valores bloqueados, conforme dados bancários 

no ID n. 30593780. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS SILVA (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))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000314-81.2018.8.11.0044. REQUERENTE: ANDERSON DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo juntado aos autos (ID n. 27289702). 

Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido, 

conforme manifestação do executado. (ID n. 27601523). Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À 

consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010537-42.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIDES RIBEIRO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010537-42.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: NIVALDO JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ERONIDES RIBEIRO DE MORAIS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos (ID n. 30170216). Ante o exposto, 
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HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-02.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000026-02.2019.8.11.0044. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante ter recebido faturas que 

não concorda, uma vez que sem qualquer justificativa ou alteração de 

consumo na Unidade Consumidora da parte Reclamante, sendo que a 

fatura com referência ao período de abril de 2018, no importe de R$ 

951,73 com vencimento em 20.04.2018, teria sofrido aumento abrupto e 

injustificado. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência de débito em 

referência as faturas, bem como a condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, 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. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 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/2015. Da análise dos autos, verifica-se que no período Abril de 2018, 

a parte Reclamante recebeu faturas com aumento injustificado, e que 

mesmo buscando a empresa reclamada para efetuar as contestações de 

consumo, não obteve êxito. Percebe-se, também, que o consumo autoral 

mantém o mesmo padrão, demonstrando que realmente foi uma cobrança 

atípica. Pois bem. Resta claro e incontroverso nos autos de que houve 

aumento significativo no valor das faturas contestadas pela parte 

reclamante. Em sua defesa, a reclamada alega que não foram 

encontradas irregularidades nas instalações da parte Autora, sendo que o 

consumo foi registrado pelo medidor, não havendo o que se falar em 

cobrança indevida. Contudo, verifico que o consumo Autoral nos meses 

anteriores estão bem aquém do consumo faturado no período de Abril de 

2018, o que demonstra que a fatura realmente sofreu aumento sem 

qualquer justificativa plausível. Assim, não se pode dizer que houve erro 

no consumo auferido no medidor de titularidade da parte Autora, haja vista 

que não houve aumento no consumo autoral, que mantém o mesmo 

padrão. Além do mais, a demonstração de situação excepcional incumbe à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa. Nesse sentido, verbis: ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O fornecimento de água é considerado 

serviço essencial, devendo ser prestado de modo adequado e eficaz, 

como disposto no artigo 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não 

obstante a necessidade de contraprestação pelo usuário, o valor do 

serviço deve estar vinculado à quantidade de água efetivamente 

consumida, dentro dos critérios estabelecidos em lei. O débito deve ser 

aferido com base em elementos objetivos, e, obviamente, dispondo o 

consumidor de meios para questionar eventual cobrança que entenda 

excessiva, sendo necessária comprovação por parte da concessionária 

quanto ao que foi efetivamente consumido. Assim, merece guarida a 

pretensão do autor, porquanto a fatura que causou sua irresignação 

mostra um valor exorbitante frente à média de consumo de meses 

anteriores e posteriores. Porém, não tem aplicação o disposto no artigo 

940 do Código Civil, com a penalidade de repetição dobrada do valor 

indevidamente pretendido ou aquele equivalente à dívida inexistente em 

razão da ausência de comprovada má-fé da concessionária Apelo 

parcialmente provido.? (Apelação Cível Nº 70018548032, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, 

Julgado em 02/05/2007). ?JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR 

EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR 

DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA 

FATURA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não obstante a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta 

de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora 

recorrente, demonstrar a exatidão da medição, conforme regra do art. 

333, II, do Código de Processo Civil. 2. Se nada há nos autos a demonstrar 

a regularidade da medição questionada, em montante muito superior à 

média anterior e posterior do fornecimento, a emissão de nova fatura com 

base no consumo médio dos seis meses anteriores, conforme 

adequadamente assegurado pelo juízo de origem, é medida que se impõe. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, 

em razão da inexistência de contrarrazões.? (Acórdão n. 573585, 

20110111930250ACJ, Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 265). Por oportuno, destaco a verificação de 

irregularidade na medição do consumo deve ser acompanhada de laudo 

pericial, o que não consta nos autos. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE 

ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores 
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exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia elétrica, a 

concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos 

medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- 

Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja a 

suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - Recurso Inominado nº 

0059138-53.2016.811.0001, turma recursal única, juíza relatora designada 

Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 03/03/2017). Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, 

a fatura do período de abril de 2018 deve ser retificada. Contudo, não 

pode este juízo compelir a Reclamada a receber o valor refaturado de 

forma parcelada, pois a Autora não efetuou o pagamento no referido mês. 

No que tange a pretensão indenizatória referente aos danos morais 

supostamente vivenciados, entendo que o pleito merece juízo de 

improcedência. No presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter 

sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. Cediço que a 

indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante 

ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e 

injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial 

propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à 

reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a 

dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram 

causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de 

dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se que abstraindo o 

ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a 

reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites 

impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços 

junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME ART. 557 DO CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, sem qualquer 

circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos personalíssimos 

da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não caracteriza dano 

moral. Situações retratadas na inicial que constituem mero contratempo 

decorrente da vida cotidiana, que não se identificam com aquelas 

situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. Por pertinência, julga-se improcedente o 

pedido contraposto formulado pela Requerida, pelas razões expostas 

alhures. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apenas para DETERMINAR a retificação 

da fatura referentes ao período de abril de 2018, para constar o valor 

correspondente ao consumo auferido pela média dos 12 (doze) meses 

anteriores à referida fatura de abril de 2018; e JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais. Por pertinência, TORNO 

DEFINITIVA a liminar concedida nos autos, sem imposição de multa. 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

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

necessárias. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010801-93.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA ROCHA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010801-93.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: VANESSA 

DA ROCHA LIMA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000295-75.2018.8.11.0044. REQUERENTE: OZAIR FRANCISCA DA SILVA 

REQUERIDO: MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 
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da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, 

veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000672-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (REQUERENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LAURENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000672-12.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: JONAS 

LAURENTINO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010615-70.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA CAROLINE BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010615-70.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: INDIANARA 

CAROLINE BARBOSA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-95.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE WOLFART (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000563-95.2019.8.11.0044. INTERESSADO: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANE WOLFART Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. A 

parte autora solicitou um prazo de 10 (dez) dias para informar novo 

endereço do Réu, para citação. Contudo, não apresentou o novo 

endereço. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos que lhe 

são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão 

se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe a 

Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 

53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010619-10.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BARBOSA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010619-10.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: DALVA 

BARBOSA DA COSTA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. A parte autora solicitou um 

prazo de 10 (dez) dias para informar novo endereço do Réu, para citação. 

Contudo, não apresentou o novo endereço. Verifico que a parte autora 

deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme certificado pela 

Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos 

por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o 

feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência 

da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), 

em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, 

da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Transitada em 

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

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

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE APARECIDA DA SILVA BETTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001383-17.2019.8.11.0044. REQUERENTE: MARGARETE APARECIDA DA 

SILVA BETTEGA REQUERIDO: ALAN DA SILVA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. A 

parte autora solicitou prazo de 10 (dez) dias para indicar novo endereço 

do Réu, para possibilitar a citação. Verifico que a parte autora deixou de 

promover os atos que lhe são afetos, conforme certificado pela 

Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível decidir nos autos 

por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o 

feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência 

da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), 

em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, 

da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Transitada em 

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

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

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000754-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (REQUERENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000754-43.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: NATANAEL 

FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a 

parte autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000692-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (REQUERENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000692-03.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: MARCOS 

PAULO FERREIRA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 
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certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-07.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO AGOSTINETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAU EGOROFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010464-07.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: AMARILDO AGOSTINETTO 

EXECUTADO: NICOLAU EGOROFF Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo 

determinou que a parte autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse 

interesse em prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. 

Verifico que a parte autora deixou de promover os atos que lhe são 

afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se 

torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe a 

Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 

53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010596-64.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010596-64.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: EDVANIA 

OLIVEIRA DE SOUZA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010284-54.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA QUEIROZ MEDEIROS (EXECUTADO)

MARCIA LORDELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010284-54.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: CLEVERLAN FRANCISCO 

GARCIA EXECUTADO: ANA FLAVIA QUEIROZ MEDEIROS, MARCIA 

LORDELO Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido, conforme manifestação do 

exequente. (ID n. 29277965). Inclusive, há pedido do exequente para 

liberação do excesso do execução em favor da executada, pedido que 

merece acolhimento. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Expeça o alvará do valor depositado conforme acordo 

firmado e contas bancárias informadas nos autos. Levante-se a restrição 

sobre o veículo via RENAJUD. Após, Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 
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digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-61.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEIDES MENDONCA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RICARDO DA SILVA MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010290-61.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: DEIDES MENDONCA FERREIRA 

EXECUTADO: MARCOS RICARDO DA SILVA MEDEIROS Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 

da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, 

veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-02.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO GONCALVES SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000069-02.2020.8.11.0044. REQUERENTE: WERNER & CIA LTDA 

REQUERIDO: ILDEBRANDO GONCALVES SANTOS & CIA LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. O juízo, determinou que a parte requerente no prazo de 15 

(quinze) dias, emendasse a inicial, juntando aos autos a hipossuficiência 

alegada. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não 

cumpriu com a determinação judicial, conforme certidão retro acostada. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-17.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FLAVIO BISPO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000068-17.2020.8.11.0044. REQUERENTE: WERNER & CIA LTDA 

REQUERIDO: JORGE FLAVIO BISPO PINTO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001420-44.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ROMARIO DE SOUZA XAVIER 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais proposta por ROMARIO DE SOUZA XAVIER em face de 

CLARO S.A., em apertada síntese, afirma o requerente que teve seus 

documentos furtados e utilizado para contratar serviços junto a 

Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além 

da declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais. 

A requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentação 

para corroborar com suas alegações. 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. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em contratação 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. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de contratação de serviços telefônicos, sendo que a 

parte reclamada acosta os seguintes documentos: - RG apresentado na 

contratação; - Contrato assinado – confronto de assinaturas do RG e do 

contrato que demonstra COINCIDÊNCIA nas assinaturas. A empresa 

acosta documentos que comprovam que a parte adquiriu e utilizou os 

serviços telefônicos. A empresa comprovou a utilização de seus serviços 

e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças da empresa. Ademais, a assinatura na contratação é idêntica a 

assinatura do autor, tanto no documento, quanto na procuração juntada 

nos autos. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será 

o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar o reclamante 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). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010455-45.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISSY APARECIDA PEIXOTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010455-45.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: GEISSY 

APARECIDA PEIXOTO DE SOUZA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo 

determinou que a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse 

interesse em prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. 

Verifico que a parte autora deixou de promover os atos que lhe são 

afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se 

torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe a 

Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 

53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010114-82.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010114-82.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME, SUELI MIZUE MIAKI SCHULA EXECUTADO: ROSANGELA 

APARECIDA DA SILVA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 
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parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-31.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA VIEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000080-31.2020.8.11.0044. REQUERENTE: MARCIANA VIEIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, 

determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos a hipossuficiência alegada. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, 

tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-24.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI ROESLER DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000074-24.2020.8.11.0044. REQUERENTE: CIRLEI ROESLER DE VARGAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-53.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINES FREIRE PICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000085-53.2020.8.11.0044. REQUERENTE: CLAUDINES FREIRE PICOLI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 
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em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001837-94.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JOEL CRUZ SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em sentença. Dispensado o 

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

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

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por 

danos materiais e morais proposta por JOEL CRUZ SOARES em face de 

BANCO BRADESCO S.A, em apertada síntese, afirma o requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente 

por dívida, um débito, no importe de R$ 519,42 (quinhentos e dezenove 

reais e quarenta e dois centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 11/11/2017, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. 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. 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. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

utilização de SERVIÇOS BANCÁRIOS, sendo que a parte reclamada 

acosta os seguintes documentos: - Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida e Outras Avenças, assinado pela parte autora; -Nota Promissória, 

assinado pela parte autora; A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços bancários. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar o reclamante 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). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-97.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ASTROLI SALAZAR (EXEQUENTE)

SALAZAR & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ASTROLLI SALAZAR OAB - MT0008832A (ADVOGADO(A))

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VALANDRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010189-97.2011.8.11.0044. EXEQUENTE: SALAZAR & CIA LTDA - ME, 

ELZA ASTROLI SALAZAR EXECUTADO: PATRICIA VALANDRO Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 

da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, 

veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os 
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autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000283-95.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO M DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000283-95.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: MULTI COMERCIO DE 

FERRAMENTAS LTDA - EPP EXECUTADO: CARLITO M DA SILVA - ME 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 

(dez) dias, manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob 

pena de extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover 

os atos que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos 

termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em 

seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, 

da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Transitada em 

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

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

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-83.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DALMASO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000083-83.2020.8.11.0044. REQUERENTE: WERNER & CIA LTDA 

REQUERIDO: ALESSANDRO DALMASO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-46.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI OAB - 780.154.721-72 

(REPRESENTANTE)

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000079-46.2020.8.11.0044. REPRESENTANTE: CARMEN LUCIA ALVES 

DE LIMA CIOTTI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, 

determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos a hipossuficiência alegada. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, 

tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000082-98.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

EVA AUXILIADORA DE SOUSA DANTAS OAB - 831.338.011-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000082-98.2020.8.11.0044. REPRESENTANTE: EVA AUXILIADORA DE 

SOUSA DANTAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, 

determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendasse a inicial, juntando aos autos a hipossuficiência alegada. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, 

tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001056-72.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001056-72.2019.8.11.0044. REQUERENTE: NANCI GOMES CORDEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos 

morais promovida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, a parte autora alega ter recebido uma fatura de revisão 

de faturamento, de R$ 5.824,88 (cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais 

e oitenta e oito centavos), com vencimento em 20.02.2018, e por suposta 

irregularidade capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter 

dado causa. Requer a inexigibilidade da fatura em questão, enquanto 

perdurar a lide, o que foi deferido pelo juízo em sede de tutela antecipada. 

Ao final a parte autora pugnou pela declaração de inexistência dos débitos 

e dos faturamentos lançados pela suposta irregularidade, além da 

condenação da requerida a indenização por danos morais. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, 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 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 NCPC. A demandada estava pretendendo a recuperação de 

receita (dita de consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 

da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado 

no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não 

procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois não 

acostou o TOI lavrado na presença do consumidor, violando os preceitos 

estabelecidos pela agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar 

que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, 

oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, 

desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o 
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regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 1.O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 

2.Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 3.Havendo demonstração de cobrança em valor 

superior à media de consumo da unidade, sem provas da regularidade da 

aferição, torna-se necessária a retificação das faturas questionadas. 4.A 

parte reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve 

o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, 

não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 5. Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. Por assim, e por tudo que consta dos 

autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de 

justificar a recuperação de consumo lançada contra o requerente, sendo 

por assim indevida. Insta salientar, que a nítida inexigibilidade da cobrança 

retroativa, todavia as cobranças após o “CONSERTO” da irregularidade 

estabelecendo seu funcionamento são válidas, ou seja, as faturas dos 

meses posteriores são devidas por representar o real consumo da parte. 

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude 

e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão 

dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente 

entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer 

deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas 

em que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo 

de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão 

aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Por fim, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para DECLARAR inexigível os débitos 

da recuperação de consumo referente a uma fatura de revisão de 

faturamento, de R$ 5.824,88 (cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), com vencimento em 20.02.2018. Confirmo a tutela 

antecipada ID n. 22212132. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização, ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela 

Reclamada ou seus prepostos, capazes de gerar o dano moral. 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. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GONCALVES BATISTA LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000010-82.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: FABIANA GONCALVES 

BATISTA LARA EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos em sentença. 

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

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos materiais e morais proposta em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, 

em apertada síntese, afirma a parte requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por três dívidas 

que totalizam o valor total de R$ 2.003,47 (Dois mil e três reais e quarenta 

e sete centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tendo como 

credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente 

demanda visando além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização por danos morais. A requerida por seu turno informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações. 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. 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. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de termo de cessão de direitos, sendo que a parte 

reclamada costa os seguintes documentos: - Cadastro CN e CNO Natura, 

em nome da parte autora; - Cadastro Consultora de beleza em nome da 

parte autora; - Extrato de Débitos da parte autora; - Ficha Cadastral 

assinada pela parte autora; - Comprovante de endereço da parte autora; - 

Documentos pessoais da parte autora; - Notas Fiscais em nome da parte 

autora. A empresa acosta documentos que comprovam que a parte 

realizou contratação pessoal e que é regular detentora da cessão da 

dívida. A empresa comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida o autor não comprova o pagamento das cobranças da 

empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revogo a tutela antecipada ID n. 

21981196. 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. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 
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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. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001823-13.2019.8.11.0044. REQUERENTE: MARIA DO CARMO ROSA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização por 

danos morais e materiais, promovida por MARIA DO CARMO ROSA 

BARBOSA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A requerendo, 

em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 7.600,00 (sete 

mil me seiscentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 13 

de agosto de 2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente essa 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 5.000,00 (cinco 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 PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 7.600,00 (sete mil 

me seiscentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 13 de 

agosto de 2019, discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 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). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA UEHARO CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR OLIVEIRA DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001456-86.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ANDRESSA UEHARO 

CARVALHO REQUERIDO: ALDEMIR OLIVEIRA DA LUZ Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por ANDRESSA UEHARO CARVALHO em face de ALDEMIR 

OLIVEIRA DA LUZ. Em síntese, sustenta a parte requerente que é credor 

do valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), oriundo de contrato 

verbal com a parte ré, que tem como devedor o réu e credor o reclamante. 

Designada audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não 

comparecimento da parte reclamada, regularmente citada e intimada para o 

ato por intimação por mandado, conforme certificado no ID n. 26396342. 

Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o 

que impõe a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 

9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que 

caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que restou demonstrado que a pretensão de cobrança posta na 

demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA: CONDENANDO O REQUERIDO, ao pagamento no valor de 

R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), acrescido de juros de mora 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da a partir da citação válida. 

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. Intimem-se as partes por 

correspondência oficial. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-27.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001156-27.2019.8.11.0044. REQUERENTE: MARCELO CORREA DA 

COSTA REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por 

MARCELO CORREA DA COSTA em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI e AYMORE requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), 

inscrito no SERASA em 06.06.2019. Na audiência de conciliação a parte 

autora pediu a desistência em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI. Defiro o pedido de desistência em face da parte. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente essa 
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anotação da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 5.000,00 (cinco 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 PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 6.800,00 (seis mil 

e oitocentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

06.06.2019, discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 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). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR PEREIRA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001337-28.2019.8.11.0044. REQUERENTE: VALTEIR PEREIRA DA 

SILVEIRA REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização por 

danos morais e materiais, promovida por VALTEIR PEREIRA DA SILVEIRA 

em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, AYMORE e BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 16.06.2019. Na audiência 

de conciliação a parte autora pediu a desistência em face de ROGERIO 

DIEGO ARAUJO MANTOVANI. Defiro o pedido de desistência em face da 

parte. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, 

razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro 

de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 5.000,00 (cinco 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. 
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487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 7.200,00 (sete mil 

e duzentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

16.06.2019, discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 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). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIELLE FANNY ARENAS CARRILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001076-63.2019.8.11.0044. REQUERENTE: CHRISTIELLE FANNY ARENAS 

C A R R I L L O  R E Q U E R I D O :  V I V O  S . A .  P r o c e s s o  n º 

1001076-63.2019.8.11.0044 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Informa a parte autora que 

contratou os serviços da Reclamada (VIVO POS 8GB), sendo que, por 

meio do plano contratado, a Autora teria direito a LIGAÇÕES ILIMITADAS. 

Ocorre que em abril de 2019 a Requerida cobrou absurdos R$1.644,84 

(um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) 

por ligações de longa distância, a qual deveria ser ilimitada e gratuita e 

posteriormente suspendeu os serviços pela falta de pagamento. Requer, o 

reestabelecimento dos serviços e suspensão das cobranças. O juízo 

deferiu a liminar para abstenção de inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. A Ré nega conduta ilícita e comprova que a 

cobrança do mês de abril de 2019 foi referente a ligação efetuada em 

"roaming", ou seja, fora da área de cobertura da parte autora, que efetuou 

as ligações durante viagem. Alega que a cobrança das ligações em 

roaming, ou seja, durante viagem, não estão incluídas no plano contratado, 

conforme comprovou documentalmente. Analisando os documentos da 

inicial, verifico que o contrato da parte autora diz expressamente: "O 

Cliente está ciente de que a Estação Móvel (EM) ora habilitada e/ou o 

aparelho Vivo Box estão sujeitos a oscilações na transmissão/recepção 

do sinal em função de condições técnicas, podendo, eventualmente, 

receber sinais de Estações Rádio Base (ERB) instaladas em cidades 

vizinhas e estar sujeita a operação em roaming, com custos e preços 

decorrentes da operação nessa condição. "(ID n. 22207018). Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, negando a empresa 

reclamada os referidos fatos, não cabe inversão do ônus da prova, 

porque não se pode exigir da ré a produção de prova negativa, tendo em 

vista se afigurar impossível provar-se a não ocorrência de um 

determinado fato. Assim, ante a ausência de provas em contrário, 

verifica-se verdadeira a versão apresentada pela reclamada. Ademais, as 

provas da parte autora estão em confronto com suas alegações. A 

consequência é a improcedência do pedido. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: REVOGO A TUTELA ANTECIPADA ID n. 24413410. 

Transitada em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de 

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

necessárias. Deixo de condenar a reclamante 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). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000611-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAOUI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000611-88.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA HARAOUI LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

PARANATINGA 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. A CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA HARAOUI LTDA – ME ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA 

em face de MUNICIPIO DE PARANATINGA, sob a alegação de diferenças 

de valores devidos pelo Réu, resultante de contrato de obra pública 

firmado entre as partes. Fundamento e decido. Resta evidente que a 

análise dessa demanda requer a realização de uma perícia judicial, por um 

perito judicial (engenheiro civil) para confrontar as informações de 

medição trazidas pela parte autora e Reclamada. Ocorre que nesta 

Especializada não é possível a conversão em diligência para realização de 

perícia técnica, etc. No juizado especial, vigora o princípio da simplicidade 

e da celeridade. Desta forma, a competência do juízo é um dos 

pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e 

se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, que o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 
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causas cíveis de menor complexidade, significando que ficam excluídas 

da competência deste as causas em que se exige a necessidade de 

perícia complexa para o desate da questão, como no caso dos autos. A 

única exceção é o exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/2009, 

que não se aplica ao caso em concreto. DISPOSITIVO Diante do exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, declaro a INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, opino por JULGAR EXTINTO 

o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em 

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

necessárias. Intimem-se as partes através dos seus patronos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000097-67.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ASTERIA TEREZIA FLACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000097-67.2020.8.11.0044. REQUERENTE: ASTERIA TEREZIA FLACH 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O juízo, determinou que 

a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos a hipossuficiência alegada. Compulsando, os autos 

verifica se que a parte requerente não cumpriu com a determinação 

judicial, conforme certidão retro acostada. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000277-54.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: THAINA LOULA EXECUTADO: 

OI BRASILTELECOM Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução interposto por OI S/A em 

desfavor de THAINA LOULA, versando sobre questões atinentes ao juízo 

universal da recuperação judicial. O processo transitou em julgado em 

03/10/2019, ou seja, depois do deferimento da recuperação. Trata-se de 

crédito extraconcursal (fato gerador constituído após de 20/06/2016 e por 

isso não sujeito à Recuperação Judicial). Com efeito, o artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial e, portanto, 

aos seus efeitos, todos os créditos existentes até a data em que 

protocolizado o pedido. No presente caso, devem prosseguir até a 

liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em 

julgado de eventual impugnação ou embargos, este Juízo deverá expedir 

ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, de acordo com o Ofício Circular N. 33-2018. Nesse 

diapasão, o Juízo universal da recuperação é o competente para decidir 

acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária, 

constituídos até aquele momento. Extrai-se, também, do mesmo comando 

legal que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial 

ficarão excluídos dos seus efeitos. Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o 

artigo 49 da Lei de Falências, faz as seguintes considerações acerca da 

questão: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes 

ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se 

constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de 

recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. 

Quer dizer, não poderão ter seus créditos alterados ou novados pelo 

Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esse credores, por terem 

contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão 

seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). 

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a 

suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em 

Assembléia, participação em Assembléia, etc.) aquele credor cuja 

obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de 

recuperação judicial. (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências 

e de recuperação de empresas . 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191) A 

situação está pacificada como explanado na decisão, vejamos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. 1. O plano de recuperação do Grupo Brasil 

Telecom/OI homologado pelo juízo recuperacional estabeleceu a forma de 

pagamento dos créditos concursais e extraconcursais. 2. O cumprimento 

de sentença do crédito extraconcursal deve prosseguir regularmente até 

a liquidação do valor. Verificada a liquidez do crédito o juízo 

recuperacional deverá ser oficiado sobre a necessidade de pagamento do 

valor que ocorrerá nos autos do cumprimento. RECURSO PROVIDO. 

(TJ-RS - AI: 70078508595 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/09/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 04/10/2018) O cálculo de R$ 3.764,99 ((três mil 

setecentos sessenta quatro reais e noventa nove centavos) 

confeccionado pela parte exequente está correto. DISPOSITIVO Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento 

dos embargos à execução, porque são tempestivos e no mérito opino pelo 

NÃO ACOLHIMENTO. DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito, de acordo com o Ofício Circular N. 33-2018. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-24.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON MACIEL SHUENQUENER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIDE BOM DESPACHO DA VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000365-24.2020.8.11.0044. REQUERENTE: CLEVERTON MACIEL 

SHUENQUENER REQUERIDO: RAIDE BOM DESPACHO DA VEIGA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000364-39.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON MACIEL SHUENQUENER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000364-39.2020.8.11.0044. REQUERENTE: CLEVERTON MACIEL 

SHUENQUENER REQUERIDO: CARLOS PEREIRA DE JESUS Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000377-38.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON MACIEL SHUENQUENER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARINA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000377-38.2020.8.11.0044. REQUERENTE: CLEVERTON MACIEL 

SHUENQUENER REQUERIDO: CARINA DA SILVA COSTA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SONILSE REGINA RAMOS (REQUERENTE)

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:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

V. M. DE CARVALHO OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000950-13.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SONILSE REGINA RAMOS 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA, V. M. DE CARVALHO OLIVEIRA - EPP Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-45.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CAMILLA BRITO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELLE APARECIDA DIAS GUIMARAES DE SA 35776264880 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000092-45.2020.8.11.0044. REQUERENTE: HELLEN CAMILLA BRITO 

LOPES REQUERIDO: GRACIELLE APARECIDA DIAS GUIMARAES DE SA 

35776264880 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as 

partes se autocompuseram, conforme termo juntado aos autos. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA RIPPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000297-45.2018.8.11.0044. REQUERENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA 

RIPPEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido, conforme 

manifestação do executado. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código 

de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARIANE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001851-78.2019.8.11.0044. INTERESSADO: J. CAVALHEIRO - COMERCIO 

- ME REQUERIDO: MARIA ARIANE MORAES OLIVEIRA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-07.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010367-07.2015.8.11.0044. REQUERENTE: ROSIMAR DOS SANTOS 

RIBEIRO REQUERIDO: OI S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

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

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposto 

por OI S/A em desfavor de ROSIMAR DOS SANTOS RIBEIRO, versando 

sobre questões atinentes a liberação de valores, juízo universal da 

recuperação judicial, novação na execução. A impugnante aduz que está 

em recuperação judicial, sendo que fica impossibilitada a penhora de bens 

enquanto tramitar o processo. Verifico que a penhora on line via 

BACENJUD ocorreu na data de 16.06.2016 e a transferência dos valores 

bloqueados para a conta deste juízo ocorreu em 20.06.2016 (ID 7056351). 

O despacho (ID 12616396) deferiu o pedido formulado na petição ID 

8231591, e determinou a expedição de alvará para transferência de 

valores. Todavia, incorreu em erro. Razão pela qual, chamo o feito à 

ordem. É notório que a parte executada Oi S/A está em fase de 

recuperação judicial e, portanto, deve ser afastada toda e qualquer 

penhora sobre créditos ou ativos financeiros, sob pena de prejudicar e 

inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. (Processo n° 

0203711-65.2016.8.19.0001, Rio de Janeiro/RJ). Destarte, o artigo 8º da 

Lei 9.099/95 é taxativo em determinar: Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a 

continuidade do presente bloqueio, já que a liquidação extrajudicial se 

assemelha à massa falida, para os efeitos da especialidade desta Lei. O 

fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada 

afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. Respeitadas as especificidades da 

falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para 

prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e 

pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros 

órgãos judiciais. Nesse sentido decidiu o STJ recentemente: AGRAVO 

INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 350 de 443



JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as 

especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo 

universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação 

de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em 

outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de 

recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para 

deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em 

obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no 

conflito de competência não provido. (STJ, AgInt no CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 152.153 - MG (2017/0100559-8) Relatora: MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 13.12.2017) Considerando que 

houve bloqueio realizado pelo Juízo, não há o que se falar em 

prosseguimento da execução, devendo o valor ser desbloqueado e 

estornado as contas da impugnante/executada. Prejudicado a análise da 

novação, considerando que isso deve ser analisado pelo Juízo Universal 

da Recuperação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pelo 

recebimento e ACOLHIMENTO da pretensão posta na impugnação ao 

cumprimento de sentença interposto por Oi S.A, nos termos do art. 8º, 

caput, da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 51 do FONAJE, em consequência, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Intime-se o reclamante para informar o 

valor atualizado da execução. Posteriormente, DETERMINO a expedição de 

ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de 

pagamento do crédito, através de certidão de crédito. DETERMINO o 

desbloqueio do Bacen Jud (Id n° 072017000013778502), ID 7056351, 

realizado na conta da executada, que deverá ser devolvido a conta da 

executada (OI S.A.). Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos 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. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-45.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010509-45.2014.8.11.0044. REQUERENTE: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A última decisão (ID n.7041625) 

dos autos permanece incólume, considerando que o recurso inominado 

não foi conhecido pela Turma recursal. A decisão determinou: "Diante do 

exposto, nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução movida por Vagner Lúcio de Viveiros em face de TIM Celular 

S/A, o que faço com resolução de mérito. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e 

cinquenta reais) em favor da parte exequente. Quanto ao valor residual, 

intime-se o executado para que forneça dados bancários para 

transferência e posterior levantamento." O exequente traz alegações de 

perdas e danos na petição ID n. 24217544, contudo, não faz provas de 

suas alegações. Razão pela qual, indefiro o pedido. Considerando o 

trânsito em julgado da decisão ID n.7041625, cumpra-se integralmente. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido, conforme manifestação do executado. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e 

cinquenta reais) em favor da parte Exequente, conforme dados bancários 

ID n. 24217544. Expeça-se alvará com o valor residual para o executado, 

conforme dados bancários ID n. 23978448. Arquive-se. À consideração 

da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-60.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO BALBINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CACILDO PEREIRA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000188-60.2020.8.11.0044. REQUERENTE: ARLINDO BALBINO DE 

MORAIS REQUERIDO: JOAO CACILDO PEREIRA PEDROSO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010528-17.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FROST (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA DRANSKI ENGENHARIA FLORESTAL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0018965A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010528-17.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: RAFAEL FROST EXECUTADO: 

MARTHA DRANSKI ENGENHARIA FLORESTAL - ME Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O 

juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 (cinco) dias, 

manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. A parte autora 

requer a expedição do art. 517, para fins de protesto judicial e o 

arquivamento dos autos, visto que esgotado os meios de execução 

judicial. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, 
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§4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor 

de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da 

ausência de bens penhoráveis. À Secretaria do Juizado, Expeça-se a 

certidão de crédito, com os valores atualizados, nos termos do art. 517 do 

NCPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010649-11.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA ECONOMIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010649-11.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: EDSON ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA 

ECONOMIA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 10 (cinco) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. A parte autora requer a expedição do art. 517, 

para fins de protesto judicial, a inclusão no SPC e Serasa e o 

arquivamento dos autos, visto que esgotado os meios de execução 

judicial. Acolho os pedidos trazidos. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da ausência de bens penhoráveis. À 

Secretaria do Juizado, Expeça-se a certidão de crédito, com os valores 

atualizados, nos termos do art. 517 do NCPC. À Secretaria do Juizado: 

Determino a INCLUSÃO do nome do Executado NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC e SERASA), nos termos do art. 782 § 3 

CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO ANGELOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000241-12.2018.8.11.0044. REQUERENTE: SEMILLA SEMENTES 

PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP REQUERIDO: JOSE 

FRANCISCO ANGELOTTI Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. A parte autora solicitou prazo 

de 10 (dez) dias para informar novo endereço do Réu. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000639-22.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JOSE APARECIDO BORGES 

DOS SANTOS REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Chamo o feito à ordem! Verifico que a 

sentença ID n. 24208589 não se refere ao caso dos autos em questão. 

Razão pela qual, anulo todos os atos posteriores da sentença e passo a 

proferir nova sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Fundamento. Decido. Trata-se de ação proposta 

por JOSE APARECIDO BORGES DOS SANTOS em face de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, requerendo que a rescisão 

contratual, devolução de valores pagos e indenização por danos morais. 

Informa o requerente que firmou contrato de consórcio no valor de R$ 

74.490,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais), com a 

Reclamada. Aduz que pagou antecipadamente R$ 3.478,65 (três mil 

quatrocentos e setenta e oito reais, sessenta e cinco centavos) e não foi 

contemplado pelo Consórcio, promessa oferecida pelo Réu. Requer a 

rescisão do contrato e a condenação do Requerido em indenização por 

danos morais supostamente sofridos. A reclamação requer: a rescisão do 

contrato de R$ 74.490,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa 

reais), a devolução de valores pagos e a condenação por danos morais. 
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Verifico que o valor atribuído à causa está equivocado e o objeto ( 

rescisão do contrato contrato) com os demais pedidos supera o teto do 

juizado (quarenta salários mínimos). “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: “ Art 3° - I - as causas cujo 

valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação 

em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles”. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à 

celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, razão 

pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado 

especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, significando que, ficam 

excluídas da competência deste as causas que tem objeto de discussão 

acima do teto estabelecido. Portanto, o reconhecimento do valor 

excedente a alçada é medida que se impõe, sobressai à incompetência do 

Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela determinação da INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o 

desrespeito do valor de causa, e, em consequência, julgo EXTINTO o 

presente feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-88.2019.8.11.0023

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 CETELEM S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000697-88.2019.8.11.0023 POLO ATIVO:HELIA DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO 

RAMOS POLO PASSIVO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, da parte autora para no prazo de lei impugnar a contestação 

(ID 26050879). 28 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000523-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO BIANCONI (EXECUTADO)

 

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. 

1000523-16.2018.8.11.0023 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Contratos 

Bancários]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL NAÇÕES UNIDAS, 12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 

12901, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 POLO 

PASSIVO: Nome: MAURO BIANCONI Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO , na pessoa de seu 

advogado, para que efetue o pagamento das diligências do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 15 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 , 30 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: 1000799-13.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LIMA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cite-se a interditanda para audiência de interrogatório que designo 

para o dia 1º/07/2020, às 16h00min (art. 751 do CPC), anotando-se que o 

prazo para impugnação de 15 (quinze) dias passará a fluir da audiência 

supra (art. 752 do CPC). Deverá constar no mandado de citação/intimação 

que a interditanda poderá constituir advogado (art. 752, § 2º, do CPC) e no 

caso da sua inércia, poderá a (o) sua (seu) cônjuge, companheira (a) ou 

qualquer parente sucessível intervir como assistente, conforme previsão 

do § 3º do artigo 752 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 
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necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-03.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000504-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

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

 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-57.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020, às 

17h00min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000007-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PAULO STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES OAB - MT24608/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020, às 

16h30min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1000890-06.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020, às 

17h15min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1001087-58.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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. 

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 
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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. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 1º/7/2020, às 

17h15min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000588-74.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES JUNIOR (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000585-22.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000889-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI RODRIGUES MACIEL - FUNERARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVALDO MOREIRA JULIAO (EXECUTADO)

CLAUDIA REGINA PARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 
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contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. 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: 1000666-05.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LIMA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020, às 

14h45min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000732-82.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (REQUERENTE)

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hugo, do Movimento Treze de Maio, do Pará (REQUERIDO)

DAGMAR, de Rondonópolis-MT (REQUERIDO)

DONA ROZI, de Peixoto de Azevedo-MT (REQUERIDO)

OUTROS DESCONHECIDOS (REQUERIDO)

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA -MST 

(REQUERIDO)

VALDIR , PRESIDENTE DA COOPERATIVA DOS SEM-TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Diante da certidão de fl. 26023853, devolvam-se os autos ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens de estilo. 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: 1000328-94.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA ALVES MARTINS (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)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020, às 

15h00min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 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: 1000904-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 16997113, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme petição de fl. 

17499840. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. 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: 1000948-09.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

T. O. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

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) 
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Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-46.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020, às 

15h15min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1000280-38.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DORA DE SALES COSTA (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

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/07/2020, às 

15h30min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1000946-39.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. 6. Intime-se a Assistente Social 

credenciada para realização de Estudo Social na família da parte autora, 
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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: 1000035-27.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 17444515, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

26060840. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000938-96.2018.8.11.0023

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:

JOSE ROBERTO ALVES CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da certidão de fl. 17815052, intime-se a parte autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. 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: 1000941-51.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE RODRIGUES ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da certidão de fl. 17813863, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000783-59.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

ROGERIO FACIONI DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE DE JESUS DE SOUZA (EXECUTADO)

WILIAM DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Defiro o pedido de fl. 28251081. Transcorrido o prazo, intime-se a 

parte autora para impulsionar o feito. Intimem-se. Cumpra-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: 1000264-84.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 18775856, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

29502469. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 

retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o 

necessário. 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: 1000037-94.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 17447200, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, conforme certidão de fl. 

20144349. 2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV, conforme prevê o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC e artigo 100, §9, 

da Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente. 3. Registre-se que antes da 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil o pagamento por meio 

de requisitório de pequeno valor – RPV era requisitado ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. No entanto, conforme disposição do artigo 
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retromencionado, a expedição deverá ser realizada já no Juízo de Primeiro 

Grau, e deverá ser dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo. 4. Desta feita, expeça-se o competente 

requisitório de pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral 

do Estado, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, 

§ 3º, inciso II, segunda parte, do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução. 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: 1000832-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANETE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/08/2020, às 

15h45min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1000572-57.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VILAS BOAS (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)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/08/2020, às 

16h00min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1000884-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ELIAS BREGUEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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. 

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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000389-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cite-se a interditanda para audiência de interrogatório que designo 

para o dia 1º/07/2020, às 17h00min (art. 751 do CPC), anotando-se que o 

prazo para impugnação de 15 (quinze) dias passará a fluir da audiência 

supra (art. 752 do CPC). Deverá constar no mandado de citação/intimação 

que a interditanda poderá constituir advogado (art. 752, § 2º, do CPC) e no 

caso da sua inércia, poderá a (o) sua (seu) cônjuge, companheira (a) ou 

qualquer parente sucessível intervir como assistente, conforme previsão 

do § 3º do artigo 752 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000312-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR PRATES FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

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 JOSÉ DIVALDO BARBOSA 

LIMA (pág. 1 – n. 19051453) para o dia 29/07/2020, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000367-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER TREYMAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Defiro a dilação de prazo de fl. 20813856. Na sequência, 

transcorrido o prazo, Intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000988-25.2018.8.11.0023

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:

GENECI LUIZ PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Suspendo o curso da execução, nos termos do que dispõe o 

artigo 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-97.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia _08/07/2020, às 

16h15min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1000549-77.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DA CONCEICAO ALVES (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

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17/06/2020, às 

17h45min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000962-27.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para impulsionar o 

processo promovendo os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo 

legal, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, III e 

§1º 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000769-12.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 360 de 443



produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17/06/2020, às 

15h15min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. 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: 1000632-93.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (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); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-90.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL SANTIAGO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 29644027, diante da 

inércia da parte executada, ainda que intimada, conforme fl. 30544102. 2. 

Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal. Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente. 3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de 

que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, 

segunda parte, do CPC. 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

momento em que a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral de 

seu crédito para fins de extinção da execução. Expeça-se o necessário. 

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: 1000071-69.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO DESTERRO BEZERRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

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)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 1º/07/2020, às 

14h30min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000603-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VIENNA (EXECUTADO)

TORIO MINING PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

TORIO BRASIL MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da certidão de fl. 29628430, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. 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: 1000348-51.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

V I SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (EXECUTADO)

VILMA ISAIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

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: 1000350-21.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

PABLO DIEGO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

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: 1000380-56.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HASSAN MOHAMAD KASSAB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

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: 1000381-41.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

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: 1000382-26.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIZA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

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: 1000386-63.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LUIZ FUZINATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

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: 1000387-48.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALBERTO BOHN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 

I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

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: 1000349-36.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO XAVIER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. 
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I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, 

com as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 95905 Nr: 1067-84.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGEL GABRIEL VIOLA, MARCELINHO ROSA 

DOS SANTOS, JEAM CARLOS TORRES DELPHIM, WEMERSON FERREIRA 

RUFINO DE OLIVEIRA, FABIO JUNIOR RUFINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT-10.641, ANDREIA FERDINANDO VAREA - OAB:10641, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para 

CONDENAR os réus MARCELINHO ROSA DOS SANTOS, ANGEL GABRIEL 

VIOLA, WEMERSON FERREIRA RUFINO DE OLIVEIRA e FABIO JUNIOR 

RUFINO DE OLIVEIRA na prática do crime tráfico de drogas (artigo 33 da 

Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art.35 da Lei 

nº11343/2006) e ABSOLVER o acusado JEAN CARLOS TORRES 

DELPHIM, por falta de provas nos termos do art.386, II do Código de 

Processo Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001266-89.2019.8.11.0023

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:

VALTENCIR SOARES FLORENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Trata-se de pedido de busca e apreensão embasado em contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente BV FINANCEIRA 

S/A CFI, pretende alcançar o bem que se encontra em posse de 

VALTENCIR SOARES FLORENCIO, em decorrência do contrato de 

financiamento de bens com garantia fiduciária, em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no 

artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário, ou mediante instrumento de protesto. No caso judicializado, a 

mora da parte requerida ficou devidamente atestada pelos documentos 

juntados na inicial, notadamente pelo aviso de recebimento da notificação 

extrajudicial. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, com subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

cautelar de busca e apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que 

deve ser depositado em mãos do preposto da parte autora (que deverá 

ser identificado no mandado e, no termo de depósito, deverá constar 

inclusive o endereço para futura localização). 1 - De acordo com o art. 3º, 

§ 14, do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos". Contudo, a falta de 

entrega dos documentos não impedirá o cumprimento da diligência. 2- 

Promova-se a restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a 

respectiva baixa quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º 

do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014. 3- Destaco 

que transcorridos 5 (cinco) dias após o transcurso do prazo para o 

regular pagamento integral da dívida, serão consolidadas a posse e 

propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, 

do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, j. 14.05.2014, pub. 27.05.14). 4- Também do cumprimento da 

liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, 

sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do 

débito pago, ainda que a parte devedora já tenha depositado a 

integralidade da dívida; 5- Encontrando o bem em Comarca distinta da 

competência desse Juízo, desde já, determino que conste no mandado de 

busca e apreensão a ordem de apreensão do bem, independente de 

distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14. 6- DEFIRO os 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000444-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Dispõe o art. 252 do Código de Processo Civil que: “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”. Desta forma, quando o Oficial de Justiça procurar o 

requerido por duas vezes, e verificar que o citando esta se ocultando 

procederá à citação por hora certa. Todavia, na certidão de fl. 19431032 

apenas consta a informação de que a parte requerida não foi citada 

porque está há quase 01(um) ano trabalhando em garimpos no estado do 

Pará, nada mencionando o meirinho quanto a suspeita da ocultação das 

partes requeridas em receber a intimação. Desta feita, indefiro o pedido de 

citação por hora certa formulado pela exequente. Nada obstante, proceda 

a nova tentativa de citação do executado no endereço constante no 

mandado de fl. 19431032. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000663-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. R. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AMPARO 

SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por GABRIEL VINICIUS RIBEIRO OLIVEIRA 

representado pelo genitor Carlos Oliveira, em face do 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. Com a inicial vieram os documentos de fls.. Formada a 
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angularidade da relação processual, o requerido contestou a ação 

aduzindo, em síntese, a sua improcedência (fls. 17488615). Houve 

impugnação à contestação (fl. 22723435). Laudo Pericial juntado às fls. 

20082532. Estudo Social realizado às fls. 22590937. O MPE manifestou-se 

favoravelmente a procedência da demanda (fls. 29829913). Relatei. 

Fundamento e Decido. Trata-se de "ação de benefício de amparo social a 

pessoa portadora de deficiência”, 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 pretensão em análise merece procedência ao 

encontrar guarida no na Lei nº. 8.742/1993, que reconhece o direito ao 

amparo social à pessoa portadora de deficiência, que comprove não 

possuir meios de prover a própria mantença e nem de tê-la amparada por 

sua família. 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. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE 

AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. 

REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. 1. 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. 2. O benefício de prestação continuada é 

devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. 3. A família com renda mensal per capita 

inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a 

manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 

20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de 

verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e 

desta Corte. 4. Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um 

salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor 

mínimo paga à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados 

para fins de renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a 

pessoa do cômputo para aferição do requisito (PEDILEF 

200870950021545, JUIZ FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma 

Nacional de Uniformização, DJ 15/09/2009). 5. Deficiência física 

comprovada pelo exame pericial acostado aos autos (fls. 44 e 44-v). 

Conclui o perito médico que a autora é portador de diabetes grave, 

Retinopatia diabética, vasculopatia periférica diabética com amputação do 

2º (segundo) dedo do pé direito, sendo considerada incapaz de forma 

total e permanente para o trabalho. 6. Quando da produção da prova oral, 

as testemunhas ouvidas informaram que a autora reside sozinha e 

sobrevive de donativos (fls. 82/84). 7. Correção monetária: as parcelas 

vencidas deverão ser corrigidas nos termos do MCCJF até a entrada em 

vigor da Lei 11.960/2009, a partir de quando incidirá o IPCAE (precedentes 

- STF). 8. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a 

edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual 

fixado por essa norma. 9. Implantação imediata do benefício, nos termos 

do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 10. Apelação e Remessa oficial, 

parcialmente providas, nos termos dos itens 7 e 8”. (TRF- 1ª Região, AC 

0015064-89.2007.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.119 de 16/09/2013) (grifos 

acrescidos) “DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. ART. 203, V, DA CF/88. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. 

CONDIÇÃO DE POBREZA DEMONSTRADA. Sentença submetida a 

reexame necessário. Descabimento em virtude de o montante devido, 

entre a data da citação e a sentença, ser inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Art. 475, § 2º do CPC. - Remessa oficial não conhecida. - 

Satisfeitos os requisitos para a implementação do benefício de amparo 

assistencial. Deficiência demonstrada por meio de laudo médico-pericial. 

Ausência de condições econômicas de prover a sua manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. - Reduzido o percentual da verba honorária 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o 

disposto no artigo 20, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, 

considerando as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, em sua redação atual. - De ofício, 

convertidos os honorários do perito em R$ 760,00 (setecentos e sessenta 

reais), desvinculados do salário mínimo, por força do artigo 7º, IV, da 

Constituição Federal. - Apelação do INSS parcialmente provida para 

reduzir o percentual da verba honorária, nos termos acima preconizados. 

De ofício, convertidos os honorários periciais, conforme exposto”. (TRF 

03ª R.; AC 1261411; Proc. 2007.03.99.049463-2; SP; Oitava Turma; Relª 

Desª Fed. Therezinha Astolphi Cazerta; DJU 26/03/2008; Pág. 218) CF, art. 

203. Partindo dessas premissas, é de se notar nos autos que, com a 

realização do Laudo Pericial apresentado por profissional habilitado 

informa a deficiência da parte autora, consoante se observa às fls. 

20082532. Neste sentido, segundo a Lei Orgânica de Assistência Social- 

LOAS, em seu art. 20, § 2º dispõe: “§ 2o Para efeito de concessão deste 

benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. Quanto ao segundo requisito: Note-se que o 

requerente, além de possuir as enfermidades constatadas no Laudo 

Pericial (fls. 20082532), que o impossibilitam para o trabalho, a renda per 

capita da família pode ser considerada precária, de acordo com as 

informações prestadas no estudo socioeconômico realizado na residência 

do autor (fls. 22590934). Sobre o tema, denota-se da jurisprudência: 

DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, 

V, DA CF/88. CONDIÇÃO DE POBREZA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA 

DE UM DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AMPARO. 

Requisito para a implementação do benefício de amparo assistencial não 

satisfeito; família detentora de condições econômicas de prover a 

manutenção. - Estudo social que demonstra inexistência de miserabilidade. 

- Beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, descabe a condenação 

do autor ao pagamento da verba honorária e custas processuais. 

Precedentes da Terceira Seção desta Corte. - Apelação do INSS provida 

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. (TRF 03ª R.; AC 

1237640; Proc. 2007.03.99.041067-9; SP; Oitava Turma; Relª Desª Fed. 

Therezinha Astolphi Cazerta; DJU 26/03/2008; Pág. 218) CF, art. 203. 

Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de um salário mínimo, a 

título de amparo social à pessoa deficiente. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

comprovados os requisitos estabelecidos na Lei 8.742/1993, c/c art. 203, 

inc. V da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao autor o 

benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, no valor de 

01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada 

parcela, utilizando-se dos índices de correção monetária de acordo com 

os respectivos períodos de vigência, conforme Lei nº. 6899/91 e o 

Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 148 do STJ. A teor 

do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome do Segurado: GABRIEL VINICIUS RIBEIRO OLIVEIRA; 2. 

Benefício concedido: Amparo social ao deficiente; 3. Data do início do 

benefício: 17/08/2018 – fl. 15579522; 4. Renda mensal inicial: um salário 

mínimo. Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Os juros de mora incidirão a partir da 

citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o 

disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de 

quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros 

remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a 

ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), ou seja, sobre as prestações 

em atraso até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento de 

eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. Diante da 
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eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 

sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo 

Civil. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 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: 1000661-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ROSENO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ANDRE ROSENO SILVA em face 

do 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. Com a inicial vieram os documentos de fls. Formada a 

angularidade da relação processual, o requerido contestou a ação 

aduzindo, em síntese, a sua improcedência (fls. 18528318). Estudo Social 

realizado às fls. 24057679. Laudo Pericial juntado às fls. 27845818. 

Relatei. Fundamento e Decido. Trata-se de "ação de benefício de amparo 

social a pessoa portadora de deficiência”, 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 pretensão em análise merece procedência ao 

encontrar guarida no na Lei nº. 8.742/1993, que reconhece o direito ao 

amparo social à pessoa portadora de deficiência, que comprove não 

possuir meios de prover a própria mantença e nem de tê-la amparada por 

sua família. 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: “DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. ART. 203, V, DA CF/88. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. 

CONDIÇÃO DE POBREZA DEMONSTRADA. Sentença submetida a 

reexame necessário. Descabimento em virtude de o montante devido, 

entre a data da citação e a sentença, ser inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Art. 475, § 2º do CPC. - Remessa oficial não conhecida. - 

Satisfeitos os requisitos para a implementação do benefício de amparo 

assistencial. Deficiência demonstrada por meio de laudo médico-pericial. 

Ausência de condições econômicas de prover a sua manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. - Reduzido o percentual da verba honorária 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o 

disposto no artigo 20, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, 

considerando as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, em sua redação atual. - De ofício, 

convertidos os honorários do perito em R$ 760,00 (setecentos e sessenta 

reais), desvinculados do salário mínimo, por força do artigo 7º, IV, da 

Constituição Federal. - Apelação do INSS parcialmente provida para 

reduzir o percentual da verba honorária, nos termos acima preconizados. 

De ofício, convertidos os honorários periciais, conforme exposto”. (TRF 

03ª R.; AC 1261411; Proc. 2007.03.99.049463-2; SP; Oitava Turma; Relª 

Desª Fed. Therezinha Astolphi Cazerta; DJU 26/03/2008; Pág. 218) CF, art. 

203. Partindo dessas premissas, é de se notar nos autos que, com a 

realização do Laudo Pericial apresentado por profissional habilitado 

informa a deficiência da parte autora, consoante se observa às fls. 

27845818. Neste sentido, segundo a Lei Orgânica de Assistência Social- 

LOAS, em seu art. 20, § 2º dispõe: “§ 2o Para efeito de concessão deste 

benefício, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. Quanto ao segundo requisito: Note-se que o 

requerente, além de possuir as enfermidades constatadas no Laudo 

Pericial (fls. 27845818), que o impossibilitam para o trabalho, a renda per 

capita da família pode ser considerada precária, de acordo com as 

informações prestadas no estudo socioeconômico realizado na residência 

do autor (fls. 24057679). Sobre o tema, denota-se da jurisprudência: 

DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, 

V, DA CF/88. CONDIÇÃO DE POBREZA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA 

DE UM DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AMPARO. 

Requisito para a implementação do benefício de amparo assistencial não 

satisfeito; família detentora de condições econômicas de prover a 

manutenção. - Estudo social que demonstra inexistência de miserabilidade. 

- Beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, descabe a condenação 

do autor ao pagamento da verba honorária e custas processuais. 

Precedentes da Terceira Seção desta Corte. - Apelação do INSS provida 

para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. (TRF 03ª R.; AC 

1237640; Proc. 2007.03.99.041067-9; SP; Oitava Turma; Relª Desª Fed. 

Therezinha Astolphi Cazerta; DJU 26/03/2008; Pág. 218) CF, art. 203. 

Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de um salário mínimo, a 

título de amparo social à pessoa deficiente. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

comprovados os requisitos estabelecidos na Lei 8.742/1993, c/c art. 203, 

inc. V da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao autor o 

benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, no valor de 

01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada 

parcela, utilizando-se dos índices de correção monetária de acordo com 

os respectivos períodos de vigência, conforme Lei nº. 6899/91 e o 

Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 148 do STJ. A teor 

do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome do Segurado: ANDRE ROSENO SILVA; 2. Benefício 

concedido: Amparo social ao deficiente; 3. Data do início do benefício: 

23/05/2018 – fl. 15575240; 4. Renda mensal inicial: um salário mínimo. 

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil. Os juros de mora incidirão a partir da citação 

válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto na 

Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros 

remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a 

ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), ou seja, sobre as prestações 

em atraso até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento de 

eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 

sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo 

Civil. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 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: 1000580-97.2019.8.11.0023

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)
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Outros Interessados:

J D DE ANDRADE DROGARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em favor de FERNANDA CAVALCANTE NASCIMENTO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando que é gestante, 

necessitando do fornecimento do medicamento CLEXANE 40 mg, diante da 

alteração da pressão arterial. A exordial veio instruída com documentos de 

fls.. A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em 04/07/2019 (fls. 

20908515). O Ministério Público informou o recebimento do medicamento 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. 

29708899). 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 a fornecer o medicamento CLEXANE 40 mg, a fim de resguardar 

a vida de FERNANDA CAVALCANTE NASCIMENTO. Os documentos 

juntados nos autos indicaram que de fato a paciente apresentava quadro 

de urgência, sendo imperioso, naquele momento o deferimento da medida 

vindicada. 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 FERNANDA CAVALCANTE 

NASCIMENTO 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 FERNANDA CAVALCANTE NASCIMENTO 

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 FERNANDA CAVALCANTE 

NASCIMENTO, 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 

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. 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. 20908515. 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
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S E N T E N Ç A ELISANGELO LUIZ DA SILVA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE TRABALHADOR URBANO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS sustentando estar incapacitada para desenvolver 

o trabalho habitual que anteriormente exercia. Juntou documentos às fls. 

17702183, 17702185, 17702186, 17702188, 17702189, 17702190, 

17702501, 17702500, 17702502, 17702504 e 17702505. A parte requerida 

não contestou a ação (fl. 24930546). Laudo Pericial juntado às fls. 

30202319. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Em que pese às razões apresentadas pela parte 

autora, tenho que os requisitos necessários para a concessão da 

aposentadoria por invalidez não estão presentes. A Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, ao dispor sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, como norma de regramento infraconstitucional dos benefícios 

previstos no artigo 201 da Constituição Federal, ao tratar da controvérsia 

posta na demanda é clara ao dispor: 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. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º 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.” “Art. 43. 

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos 

pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez: a) a 

comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora não se encontra acometida 

de situação que a impeça de trabalhar, requisito indispensável para a 

concessão do benefício pretendida. Principais respostas aos quesitos da 

perícia (fls. 30202319): 1. Não há sequela ou incapacidade no momento 

desta avaliação pericial. 10. Não se aplica, não há incapacidade. Não se 

aplica. A MÉDICA PERITA É INCISIVO E REPETITIVO QUE “NÃO HÁ 

INCAPACIDADE”. No caso, a perita médica afirmou que não há 

incapacidade, razão pela qual, forçoso é reconhecer que há possibilidade 

de exercício de funções laborativas, o que afasta a presença dos 

requisitos acima mencionados para concessão do benefício 

(impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência). 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
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S E N T E N Ç A Cuida-se de CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ movida pela ELISANGELO LUIZ DA SILVA contra INSS, ambos 

qualificados. Conforme petição de fls. 18894229, a parte autora informou 

que já tramita nesta vara outro feito (Código: 1000075-09.2019.8.11.0023) 

que trata do mesmo objeto. Os autos vieram conclusos. É relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos verifico que houve duplicidade no 

ajuizamento na presente ação, uma vez que já existia ação com as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir – Processo nº 

1000075-09.2019.8.11.0023. Diante do exposto, julgo extinta a presente 

ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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S E N T E N Ç A OZINETE CRUZ ABREU ajuizou AÇÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO ALTERNATIVO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em face de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser filiado ao Regime Geral da 

Previdência Social, porém hoje está impossibilitada de exercer suas 

funções laborativas. Juntou documentos às fls. 18474647, 18474650, 

18474651, 18474653, 18474654, 18474656, 18474658, 18474659, 

18474661, 18474662, 18474664, 18474667, 18474670, 18474671, 

18474672 e 18474675. Formada a angularidade da relação processual, o 

requerido contestou a ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não 

faz jus ao benefício (fls. 21132438). Laudo Pericial juntado às fls. 

28900265. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Em que pese as razões do Instituto Nacional de 

Seguridade Social, tenho que deve ser concedida benefício de auxílio 

doença à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade profissional, in verbis: “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.” 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 permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 

Na hipótese em análise, a parte autora comprovou a sua qualidade de 

segurada da Previdência Social e o cumprimento da carência exigida para 

o benefício postulado por meio das informações contidas às fls. 21132438 

– pág. 19. No que se refere ao requisito da incapacidade laboral, o laudo 

pericial de fls. 28900265 atestou que a parte autora possui limitações 

físicas. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado 

nos autos, após perícia médica, o fato de a parte autora encontrar-se 

acometida de doença que o incapacita para o exercício de suas funções 

laborativas. Diante desse quadro, considerando a incapacidade parcial da 

parte autora, o segurado faz jus ao benefício de auxílio-doença, o qual 

será mantido até posterior recuperação do autor. Cabe à autarquia 

previdenciária rever benefícios concedidos, ainda que por via judicial, para 

avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o 

trabalho alegada como causa para concessão (art. 71, caput da Lei 

8.212/1991). Conforme art. 101 da Lei 8.213/1991, o segurado é obrigado 

a submeter-se aos procedimentos periódicos a cargo da Previdência 

Social - exame médico, tratamento e processo de reabilitação profissional 

-, sob pena de suspensão/cancelamento do benefício. Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora do benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 
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julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: OZINETE CRUZ ABREU; 2. Benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA; 3. Data do início do benefício: 05/02/2019 (fl. 21132438 

– pág. 17); 4. Renda mensal inicial: 91% do salário-de-benefício. Os juros 

de mora incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ 

(1% ao mês), seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento 

da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – 

ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de 

Processo Civil. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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S E N T E N Ç A ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA ajuizou AÇÃO DE 

AUXILIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO 

ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser 

trabalhador segurado e estar incapacitada para permanecer no labor 

diário, em razão de estar acometido com câncer de próstata. Juntou 

documentos às fls. Formada a angularidade da relação processual, o 

requerido contestou a ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não 

faz jus ao benefício (fls. 21382282). Houve impugnação a contestação às 

fls. 29417390. Laudo Pericial juntado às fls. 29114943. RELATEI. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido inicial deve ser julgado procedente. Em 

que pese as razões do Instituto Nacional de Seguridade Social, tenho que 

deve ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por 

encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade 

profissional: “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. § 1º A 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEPENDERÁ DA 

VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MEDIANTE EXAME 

MÉDICO-PERICIAL A CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PODENDO O 

SEGURADO, ÀS SUAS EXPENSAS, FAZER-SE ACOMPANHAR DE MÉDICO 

DE SUA CONFIANÇA. § 2º 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.” 

“ART. 43. A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR 

DO DIA IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, 

RESSALVADO O DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.” “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.” Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos 

exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez: 

a) a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora 

encontrar-se acometida de doença que a incapacita de forma permanente 

para toda e qualquer atividade que exija esforço físico. Descreve a perícia 

que a parte autora possui (fls. 29114943): 09- Caso constatada a 

incapacidade, esta é total ou parcial, levando-se em consideração ainda 

os aspectos sociais do caso em especifico? É permanente ou temporária? 

SE, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? R: 

Total. Total. Permanente. Omniprofissional. 12- O autor faz algum tipo de 

tratamento médico? Em caso afirmativo faz uso de medicamentos 

controlados? Se positivo, esses medicamentos têm efeito colateral e/ou 

reações adversas? Se sim quais? R: Periciando aguardando cirurgia da 

próstata que pode amenizar problema. Em uso de analgesia e medicação 

especifica para o caso. Incontinência urinária dores epigástricas. No caso, 

o perito médico afirmou que a parte autora não possui condições físicas 

para atividade, concluindo que a patologia é total e permanente, razão pela 

qual forçoso é reconhecer à impossibilidade de readequação a outra 

atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, 

máxime diante da idade do autor, fatos que comprovam a presença dos 

seguintes requisitos: a) a comprovação da incapacidade; b) 

impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência; 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. Quanto ao período de carência exigido em lei, segundo conceito 

embutido no artigo 26, inciso II, da Lei 8.213/91, prescreve que 

“auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido 

de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 

(três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, 

mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e 

gravidade que mereçam tratamento particularizado”. Nos termos do art. 

151 da Lei n. 8.213/1991, “até que seja elaborada a lista de doenças 

mencionadas no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão 

de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido das 

seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; 

neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; 

cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; 

nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e 

contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina 

especializada”. Quanto a qualidade de segurado, ficou comprovado 

através dos laudos médicos constantes dos autos, sendo o médico perito 

categórico a informar que a parte autora está incapacitada para quaisquer 

atividades laboral (fl. 291149493). No que se refere ao início da 

incapacidade, o INSS alega que a patologia é existente desde o ano de 

2014, com fulcro no atestado médico de fl. 20591644, ou seja, anterior ao 

início contributivo, todavia, tal alegação não merece prosperar, 

considerando que o referido atestado, menciona que o autor tinha 65 

(sessenta e cinco) anos, o que demonstra que a data correta do atestado 

médico não é 22/03/2014, mas sim 22/03/2019. Assim, não merece 

prosperar a alegação da autarquia federal. Desta feita, vislumbro que o 

conjunto probatório presente nos autos, autorizam o deferimento do pleito 

da parte requerente. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da 

aposentadoria por invalidez permanente, no valor correspondente a 100% 

do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data do requerimento administrativo, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; 3. Data do início do benefício: 

1º/03/2019; 4. Renda mensal inicial: 100% do salário-de-benefício. 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 
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de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), ou seja, sobre as prestações 

em atraso até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento de 

eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder mil 

salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo Civil. Isento 

o INSS do pagamento das custas processuais. 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: 1000014-51.2019.8.11.0023

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:

EVERSON FONSECA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Diante da manifestação às fls. 19049012, determino: 1. Oficie-se a 

conta única para vinculação dos valores depositados às fls. 18811188; 2. 

Expeça-se alvará judicial em favor da parte credora/autora para 

levantamento da quantia bloqueada, conforme petição de fls. 19049012; 3. 

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais: 3.1 – remetam-se ao 

cartório distribuidor para cálculo das custas e despesas processuais; 3.2 

- 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. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000987-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR MESSIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

MOACIR COSTA REAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT ajuizou o 

presente processo contra DEVANIR MESSIAS DOS SANTOS e MOACIR 

COSTA REAL, pleiteando a execução de título extrajudicial. Sobreveio 

petição do Exequente informando sobre a ocorrência de acordo 

envolvendo as partes, pleiteando a suspensão do feito (fls. 20180153). É 

o relatório. D E C I D O. Compete ao Juiz, em qualquer grau de jurisdição, 

mesmo após a prolação de sentença de mérito, homologar acordo entre as 

partes, porquanto a vontade destas quando se trata de direito disponível. 

O acordo de fls. 20180153, obviamente atende aos interesses das partes, 

razão pela qual sua homologação se impõe. No caso dos autos é aplicável 

a regra do art. 922 do CPC, in verbis: “Convindo as partes, o juiz declarará 

suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso.” Com efeito, a extinção da execução antes do termo final do 

acordo, acarretará prejuízo ao credor, porquanto afasta a possibilidade de 

reativar o curso da ação de execução, obrigando-o a ajuizar nova 

execução para ver adimplido o seu crédito. Neste sentido a jurisprudência: 

APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO. 

Suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do 

acordo. Possibilidade. É compatível a homologação do acordo com a 

suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pela parte 

adversa. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70046025409, 

Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair 

de Lemos Junior, Julgado em 25/04/2012). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. ERRO 

MATERIAL. APELO TEMPESTIVO. A alegação de erro material do acórdão 

das fls. 63-64 deve ser acolhida para reconhecer a tempestividade do 

recurso de apelação. 2. MÉRITO DO APELO. ACORDO LEVADO A EFEITO 

PELAS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 

792 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. O acordo entre as partes, 

objetivando o parcelamento do débito, implica a suspensão do processo e 

não a sua extinção. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70043950443, Segunda Câmara Especial Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado 

em 26/10/2011). Destarte, impõe-se a suspensão da execução nos termos 

do acordo, porquanto o adimplemento da dívida implica extinção definitiva 

da execução e, por outro lado, o inadimplemento implica prosseguimento 

do processo de execução nos seus termos legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de fls. 20180153, que se regerá pelas cláusulas e condições nele 

contidas. Por conseguinte, suspendo o curso da presente execução, até o 

efetivo cumprimento da transação nos termos do artigo 792, 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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000511-65.2019.8.11.0023

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:

VALDEMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de 

VALDEMAR DOS SANTOS. No decorrer do procedimento, a parte autora 

informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando 

pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil (fl. 21044447). Relatei. DECIDO. Tendo em vista a manifestação de fl. 

21044447, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000510-17.2018.8.11.0023

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:

ELIAS DOS SANTOS MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de 

ELIAS DOS SANTOS MORAES. No decorrer do procedimento, a parte 

autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil (fl. 25950804). Relatei. DECIDO. Tendo em vista a 

manifestação de fl. 25950804, extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000777-52.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALTMAYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A ORLANDO ALTMAYER ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser filiado ao Regime 

Geral da Previdência Social, porém hoje está impossibilitada de exercer 

suas funções laborativas. Juntou documentos às fls. Laudo Pericial 

juntado às fls. 27496947. Às fls. 28845902 o INSS apresentou proposta 

de acordo, havendo concordância pela parte autora (fl. 29185799). 

RELATEI. FUNDAMENTO E 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. Dispositivo Ante 

o exposto, HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, 

nos termos da proposta de acordo de fls. 28845902, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos 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. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: ORLANDO ALTMAYER; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; 3. Renda mensal inicial: 1 (um) do 

salário-de-benefício. 4. DIB: DCB. 5. DIP: 01.02.2020. 6. RMI: A ser 

calculada pelo INSS. 7. ATRASADOS: 95% dos valores a serem apurados 

com a incidência de correção monetária na forma da Lei nº 9.494/1997 

(TR) até 09/2017, quando passará a incidir o IPCA-E e juros de mora nos 

termos do Manual do CJF, abatendo-se os valores recebidos 

administrativamente ou por eventual tutela antecipada. 8. HONORÁRIOS: 

8% SOBRE O VALOR RETRO. 9. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 45 dias 

após a intimação do INSS da homologação do acordo Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais. 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: 1000714-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA MARTINS (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 EDSON PEREIRA MARTINS ajuizou AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, COM 

PEDIDO ALTERNATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser filiado 

ao Regime Geral da Previdência Social, porém hoje está impossibilitada de 

exercer suas funções laborativas. Juntou documentos às fls. Formada a 

angularidade da relação processual, o requerido contestou a ação 

aduzindo, em síntese, que a parte autora não faz jus ao benefício (fls. 

17398350). Laudo Pericial juntado às fls. 24735799. RELATEI. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido inicial deve ser julgado procedente. Em 

que pese as razões do Instituto Nacional de Seguridade Social, tenho que 

deve ser concedida benefício de auxílio doença à parte autora por 

encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade 

profissional, in verbis: “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.” 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 permanente e total (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. Na hipótese em análise, a parte 

autora comprovou a sua qualidade de segurada da Previdência Social e o 

cumprimento da carência exigida para o benefício postulado por meio das 

informações contidas às fls. 15929989 – pág. 1. No que se refere ao 

requisito da incapacidade laboral, o laudo pericial de fls. 24735799 atestou 

que a parte autora possui limitações físicas. Partindo dessas premissas, é 

de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, o 

fato de a parte autora encontrar-se acometida de doença que o incapacita 

para o exercício de suas funções laborativas. Diante desse quadro, 

considerando a incapacidade parcial da parte autora, o segurado faz jus 

ao benefício de auxílio-doença, o qual será mantido até posterior 

recuperação do autor. Cabe à autarquia previdenciária rever benefícios 

concedidos, ainda que por via judicial, para avaliar a persistência, 

atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como 

causa para concessão (art. 71, caput da Lei 8.212/1991). Conforme art. 

101 da Lei 8.213/1991, o segurado é obrigado a submeter-se aos 

procedimentos periódicos a cargo da Previdência Social - exame médico, 

tratamento e processo de reabilitação profissional -, sob pena de 

suspensão/cancelamento do benefício. Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: EDSON PEREIRA MARTINS; 2. Benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA; 3. Data do início do benefício: 12/07/2018 (fl. 

15929989); 4. Renda mensal inicial: 91% do salário-de-benefício. NA 

MESMA OPORTUNIDADE, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE, 
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SUBMETA-SE A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO FORNECIDO PELA REDE 

PÚBLICA DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPIA, PARA RECUPERAÇÃO E 

RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. Os juros de mora incidirão a 

partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), 

seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 

11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de 

Processo Civil. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

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: 1000989-73.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM LUCIA ACIOLE DE ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A MARIA CARMEM LUCIA ACIOLE DE ANDRADE DE 

OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO com CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

sustentando ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, porém hoje 

está impossibilitada de exercer suas funções laborativas. Juntou 

documentos às fls. Formada a angularidade da relação processual, o 

requerido contestou a ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não 

faz jus ao benefício (fls. 26773263). Laudo Pericial juntado às fls. 

29589496. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Em que pese as razões do Instituto Nacional de 

Seguridade Social, tenho que deve ser concedida benefício de auxílio 

doença à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade profissional, in verbis: “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.” 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 permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 

Na hipótese em análise, a parte autora comprovou a sua qualidade de 

segurada da Previdência Social e o cumprimento da carência exigida para 

o benefício postulado por meio das informações contidas às fls. 

26773264. No que se refere ao requisito da incapacidade laboral, o laudo 

pericial de fls. 29589496 atestou que a parte autora possui limitações 

físicas. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado 

nos autos, após perícia médica, o fato de a parte autora encontrar-se 

acometida de doença que o incapacita para o exercício de suas funções 

laborativas. Diante desse quadro, considerando a incapacidade parcial da 

parte autora, o segurado faz jus ao benefício de auxílio-doença, o qual 

será mantido até posterior recuperação do autor. Cabe à autarquia 

previdenciária rever benefícios concedidos, ainda que por via judicial, para 

avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o 

trabalho alegada como causa para concessão (art. 71, caput da Lei 

8.212/1991). Conforme art. 101 da Lei 8.213/1991, o segurado é obrigado 

a submeter-se aos procedimentos periódicos a cargo da Previdência 

Social - exame médico, tratamento e processo de reabilitação profissional 

-, sob pena de suspensão/cancelamento do benefício. Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora do benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: MARIA CARMEM LUCIA ACIOLE DE ANDRADE DE OLIVEIRA; 2. 

Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; 3. Data do início do benefício: 

07/08/2019 (fl. 26773264); 4. Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-benefício. NA MESMA OPORTUNIDADE, INTIME-SE A PARTE 

AUTORA PARA QUE, SUBMETA-SE A PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPIA, PARA 

RECUPERAÇÃO E RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. Os juros de 

mora incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% 

ao mês), seguindo o disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 

11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido – até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder sessenta salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de 

Processo Civil. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000871-97.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE ANDRADE GOMES OAB - MT26492/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A MARIA ROSA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA propôs Ação 

de Retificação de Registro Civil, objetivando a alteração do seu nome de 

casada para solteira, qual seja: MARIA ROSA RIBEIRO DA SILVA. Aduz a 

requerente que no processo da Ação de Divórcio (n. 42127) foi citada por 

edital, conforme sentença (fls. 22632971), após o trânsito em julgado da 

referida sentença, a autora manifestou interesse em voltar a usar o nome 

de solteira, todavia, seu pleito foi indeferido, tendo em vista a necessidade 

de ser feito através e autos de retificação de nome. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente ao pedido (fls. 24549362). É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. O pedido inicial é benemérito de acolhimento, não 

necessitando de maiores elucubrações, posto que a requerente 

fartamente demonstrou a veracidade das informações articuladas como 

causa de pedir. De fato, a parte autora encontra-se divorciada, conforme 

sentença de fls. 22632971, não havendo óbice ao pedido. Nos termos do 

art. 1.578, § 2º, do Código Civil, a opção pela manutenção ou não do nome 

de casada é da requerente, havendo manifestação quanto ao retorno à 

utilização do nome de solteira, que deverá passar a chamar: MARIA ROSA 

RIBEIRO DA SILVA. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil c/c artigo 

109 da Lei dos Registros Públicos para fins de retificar o registro de 

casamento da requerente, devendo constar em seu registro de casamento 

o nome MARIA ROSA RIBEIRO DA SILVA. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação e, a seguir arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MAICON BERNS (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)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A JULIO MAICON BERNS ajuizou AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ URBANO C/C PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA sustentando ser trabalhador segurado e estar 

incapacitada para permanecer no labor diário. Juntou documentos às fls. 

Formada a angularidade da relação processual, o requerido contestou a 

ação aduzindo, em síntese, que a parte autora não faz jus ao benefício 

(fls. 17396466). Houve impugnação a contestação à fl. 17809594. Laudo 

Pericial juntado às fls. 24735822. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Em que pese as razões do 

Instituto Nacional de Seguridade Social, tenho que deve ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade profissional: “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. § 1º A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEPENDERÁ DA VERIFICAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE MEDIANTE EXAME MÉDICO-PERICIAL A 

CARGO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PODENDO O SEGURADO, ÀS SUAS 

EXPENSAS, FAZER-SE ACOMPANHAR DE MÉDICO DE SUA CONFIANÇA. § 

2º 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.” “ART. 43. A 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SERÁ DEVIDA A PARTIR DO DIA 

IMEDIATO AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESSALVADO O 

DISPOSTO NOS §§ 1º, 2º E 3º DESTE ARTIGO.” “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.” Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos 

exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez: 

a) a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora 

encontrar-se acometida de doença que a incapacita de forma permanente 

para toda e qualquer atividade que exija esforço físico. Descreve a perícia 

que a parte autora possui (fls. 24735822): CONCLUSÃO - Periciando com 

34 anos, com doença nos olhos denominada buraco macular, que 

comprometeu totalmente a visão do olho direito e redução da acuidade 

visual do olho esquerdo, mantendo cerca de 70% da capacidade visual, 

porém comprometimento maior da visão central neste olho. De acordo com 

os laudos médicos, doença se mantem estável, mas como persiste há 

mais de um ano há menor chance de regressão da perda visual em olho 

esquerdo, e há risco também de a doença evoluir neste olho e 

comprometer toda a visão. No caso, o perito médico afirmou que a parte 

autora não possui condições físicas para atividade, concluindo que a 

patologia é total e permanente, razão pela qual forçoso é reconhecer à 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, sem depender de esforço físico, máxime diante da idade do 

autor, fatos que comprovam a presença dos seguintes requisitos: a) a 

comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; 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. Quanto ao período de 

carência exigido em lei, segundo conceito embutido no artigo 26, inciso II, 

da Lei 8.213/91, prescreve que “auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e 

afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e 

da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os 

critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que 

lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado”. Nos termos do art. 151 da Lei n. 8.213/1991, “até que seja 

elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 26, 

independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose 

ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia 

irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; 

espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica 

adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da 

medicina especializada”. Quando a qualidade de segurado, ficou 

comprovado pela anterior concessão do auxílio-doença pela autarquia 

previdenciária que comprovou a qualidade de segurado do requerente, 

bem como cumprimento do período de carência, salvo se ilidida por prova 

em contrário (fl. 59). Desta feita, vislumbro que o conjunto probatório 

presente nos autos, autorizam o deferimento do pleito da parte requerente. 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor correspondente a 100% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data do requerimento administrativo, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: JULIO MAICON BERNS; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; 3. Data do início do benefício: 

24/11/2018 – fl. 15940675; 4. Renda mensal inicial: 100% do 

salário-de-beneficio. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), ou 

seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação da sentença 

no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de 

provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 do STJ. 

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao 

reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação 

exceder mil salários mínimos, na forma do art. 496 do Código de Processo 

Civil. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-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: 1000539-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEBETIZ FERNANDES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA PAULA PEREIRA OAB - SP185112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000539-67.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.887,76 ESPÉCIE: [Revisão do Saldo Devedor]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GEBETIZ FERNANDES MONTEIRO Endereço: Travessa Pompeira, 

64, Alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Av. Itamar Dias, S/N, 

Esq. Com Rua Thiago M. Nunes, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito: Valor Total das Custas 

Processuais R$ 557,83 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e 

três centavos). Valor Total das Custas Processuais R$ 557,83 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três 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." PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 27 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 PROCESSO 

n. 1000157-74.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: JONAS MARTINS HESPER Endereço: RUA MARANHAO, 26, 

CENTRO, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 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: 1000157-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 PROCESSO 

n. 1000157-74.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: JONAS MARTINS HESPER Endereço: RUA MARANHAO, 26, 

CENTRO, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 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 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-49.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUSA (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 PROCESSO 

n. 1000288-49.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 174,14 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUSA Endereço: RUA 

B-05, 691, JERUSALEM, 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 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. sentença: Destarte, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS 

DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se inalterada a sentença embargada. 

Ademais, reputo protelatórios os embargos de declaração em questão, 

motivo pelo qual, condeno a embargante ao pagamento de multa no valor 

equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a 

teor do disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 30 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-49.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUSA (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 PROCESSO 

n. 1000288-49.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 174,14 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA SOUSA Endereço: RUA 

B-05, 691, JERUSALEM, 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 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-26.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA SANTOS SOUSA (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 PROCESSO 

n. 1000296-26.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 209,12 POLO ATIVO: 

Nome: GESSICA SANTOS SOUSA Endereço: AVENIDA ITAMAR DIAS, 

1043, LIBERDADE, 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 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 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: 1000296-26.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA SANTOS SOUSA (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 PROCESSO 

n. 1000296-26.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 209,12 POLO ATIVO: 

Nome: GESSICA SANTOS SOUSA Endereço: AVENIDA ITAMAR DIAS, 

1043, LIBERDADE, 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 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 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: 1000201-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(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 

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

n. 1000201-93.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.731,87 POLO 

ATIVO: Nome: CLEITO FERNANDES Endereço: Rua Presidente Getulio 

Vargas,, n 121, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 

1.111, -2 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 
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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. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 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: 1000201-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(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 

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

n. 1000201-93.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.731,87 POLO 

ATIVO: Nome: CLEITO FERNANDES Endereço: Rua Presidente Getulio 

Vargas,, n 121, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 

1.111, -2 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização por Dano 

Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 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: 1000051-15.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000051-15.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 10.489,72 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIO CARLOS DOMINGUES Endereço: Rua 

Petrone Portela,, 49, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 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 DO DÉBITO EM 

ATRASO: Custas Judiciais: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) Taxa Judiciária: R$ 143,69 (cento e quarenta e três 

reais e sessenta e nove centavos) Valor Total das Custas Processuais R$ 

557,09 (quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos). - Cálculo 

realizado de acordo com o valor da causa, devidamente atualizado para 

os dias de hoje. - As Guias poderão ser emitidas pelo site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br/servicos/guias;). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 376 de 443



(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, 30 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: 1000027-84.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSIO SOUZA LELIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDELSIO SOUZA LELIS OAB - MT15692/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. 1000027-84.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROGERIO RIBEIRO DE 

ALMEIDA Endereço: EMBARE, 1116, CENTRO, GUARANTÃ DO NORTE - 

MT - CEP: 78520-000 POLO PASSIVO: Nome: EDELSIO SOUZA LELIS 

Endereço: Rua Pará, 483, Advogado, Mãe de Deus, 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: Valor R$ R$ 2.839,79 (dois mil e oitocentos e trinta e nove reiais 

e setenta e nove centavos), sob pena de penhora de bens (penhora on 

line). 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, 30 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: 1000244-30.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA CARDOSO DE SOUZA (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000244-30.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 181,45 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCELIA CARDOSO DE SOUZA Endereço: Rua Presidente Costa e 

Silva, 51, Alvorada, 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 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: Condeno a recorrente ao pagamento 

das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, 
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caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos 

termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Finalidade: Pagamento 

das custas e honorários advocatícios. 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, 30 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

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001143-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA TEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ MACHADO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Ao exequente. 536.143.641-00 - JOSE LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA 

Respostas BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

19/02/2020 12:44 Bloq. Valor Leonardo de Araujo Costa Tumiati 44.150,27 

(02) Réu/executado sem saldo positivo. - 19/02/2020 20:02 Nenhuma ação 

disponível BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 19/02/2020 12:44 

Bloq. Valor Leonardo de Araujo Costa Tumiati 44.150,27 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 20/02/2020 18:57 Nenhuma ação 

disponível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001364-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001364-07.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALONSO FERREIRA PAES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Ao requerente para que se manifeste acerca da prescrição. , 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004172-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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: 1004172-82.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 1º de julho de 2020 às 14hs. Intimem-se. , 30 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 378 de 443



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002269-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DAS GRACAS VIEIRA CAMARGO (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 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002269-12.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SEBASTIANA MARIA DAS GRACAS VIEIRA CAMARGO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 1º de julho de 2020 às 14h30. Intimem-se. , 30 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000594-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ALVES DE ALMEIDA (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 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000594-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

TEREZA ALVES DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 1º de julho de 2020 às 15hs. Intimem-se. , 30 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003194-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ JOSE GASPAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003194-08.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JUAREZ JOSE GASPAR REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de julho de 2020 

às 13h30. Intimem-se. , 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002903-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PESSOA BAZAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002903-08.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SIMONE PESSOA BAZAM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de julho 

de 2020 às 16hs. Intimem-se. , 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MOURA BARBARA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000699-88.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LEONICE MOURA BARBARA MONTEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

1º de julho de 2020 às 16h15. Intimem-se. , 30 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001369-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (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 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001369-29.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALONSO FERREIRA PAES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Diante da peça acostada aos autos, às partes para alegações finais. , 30 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001369-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (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 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001369-29.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALONSO FERREIRA PAES REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Diante da peça acostada aos autos, às partes para alegações finais. , 30 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1002435-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. S. (REU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002435-44.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSILANDIA GONCALVES REU: JORGE SAMPAIO DOS SANTOS Defiro o 

requerido. Oficie-se ao empregador para promover o desconto da pensão 

alimentícia em seu salário, informando em 05 dias. Ao requerente para 

atualizar os cálculos e fornecer o CNPJ do requerido para penhora on line. 

, 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENO DOMICIANO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002522-97.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FILOMENO DOMICIANO NETO REU: BANCO BRADESCO VISTOS Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAISI promovida por 

FILOMENO DOMICINIANO NETO em face da instituição financeira BANCO 

BRADESCO S.A com o fito de receber indenização pelos danos morais 

causados pela reclamada. Alega a parte Autora, em apertada síntese, que 

foi surpreendido por uma inscrição de debito em seu nome, junto aos 

serviços de proteção ao credito. Aduziu que promoveu uma reclamação 

no PROCON, tendo o seu nome retirado dos órgão de proteção ao crédito. 

A reclamada na sua peça contestatória alegou em síntese, que inexiste 

qualquer tipo de dano a ser indenizável, pois não pode ser 

responsabilizada por eventual fraude perpetrada por terceiros, figurando 

ambas como vítimas da conduta de terceiros. Não tendo preliminares a 

serem analisadas, passamos a questão do mérito. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum”. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: “É 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Trata-se de Reclamação Cível, com pedidos de danos morais formulado 

pelo Reclamante, quando teria vivenciado situação constrangedora, 

quando a empresa ré inseriu seu nome no rol de maus pagadores por 

dívida oriunda de fraude perpetrada por terceiros em seu nome. O Prof. 

SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil pátrio, nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: “(a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente”. (destaquei e negritei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

“stricto sensu”. Para que essa responsabilidade emerja continua o mestre, 

necessário se faz “...que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar". (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei 

e negritei). Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e ou 

fornecimento de serviços para os clientes é das empresas que 

disponibilizam os seus produtos e isso não dá direito as mesmas de 

violarem normas de ordem pública, como é o caso do Código de Defesa do 

Consumidor - (art. 42 caput). O Código de Defesa do Consumidor é uma 

norma de ordem pública, e as normas de ordem pública tutelam interesses 

maiores, que prevalecem sobre os interesses individuais das partes, e 

não podem por estas serem afastadas. Em muitos casos visam a proteger 

a parte mais fraca na relação contratual, como é o caso do consumidor. O 

art. 3º do C.D.C., diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Não bastasse 

essa redação clara, o parágrafo segundo diz que serviço é qualquer 

atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes de caráter trabalhista. O mestre Nehemias Domingos 

de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris Síntese n.º 47 – 

Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa do Consumidor é 

para o consumidor o que a Consolidação das Leis do Trabalho é para o 

trabalhador: ambas são legislações dirigidas a determinado segmento da 

população, visando a uma proteção especial aos mais fracos na relação 

jurídica. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

(negritei, grifei e destaquei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Analisando as 

provas coligidas ao processo pelas partes litigantes, razão assiste a parte 

reclamante. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados 

envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado 

danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano 

dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta 

do agente, a culpa. É cediço que as instituições financeiras tem o dever de 

conferir a assinatura de todos quando da celebração de contratos de 

empréstimo, a cobrança de dívida baseada em assinatura falsa demonstra 

uma falha procedimental no serviço prestado pela instituição financeira, 

que terá de ressarcir os danos causados em razão de defeito na 

prestação do serviço. Trata-se daquilo que a doutrina convencionou 

chamar de fortuito interno. Nesse sentido estabelece o parágrafo único do 

art.39 da Lei 7.357/85: “ o banco sacado responde pelo pagamento do 

cheque falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do 

endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em 

parte, reaver o que pagou” Ressalta-se que o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça recentemente editou súmula sobre a matéria: “Súm.nº479: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.” Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: 132138099 – CIVIL – Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Defeito na 

prestação do serviço (CDC, art. 14). Fraude perpetrada por terceiro. 

Responsabilidade civil objetiva. Negativação indevida do nome do 

consumidor em órgãos de proteção ao crédito. Dano presumido. quantum 

indenizatório mantido. Recurso improvido. 1. Configurada a relação de 

consumo (CDC, art. 2º, 3º, e 22) e presentes a verossimilhança das 

alegações bem como a hipossuficiência do consumidor, estabelece-se a 

inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à apelante 

demonstrar o fato alegado como justificativa para o ato ilícito que lhe é 

imputado. 2. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos 

causados aos seus clientes na prestação de serviços, em face do 

disposto no art. 14 do CDC, sendo inadmissível, portanto, imputar os 

pesados ônus da fraude perpetrada por terceiros ao consumidor, 

mormente quando a empresa de telefonia assume o risco do cometimento 

de possíveis fraudes perpetradas por terceiros, ao disponibilizar à sua 

clientela facilidades na instalação da linha. (...) Unânime. (TJDF – ACJ 

20060710048998 – 1ª T.R.J.E. – Rel. Des. Nilsoni de Freitas – DJU 

24.11.2006 – p. 199) JCDC.14 JCDC.2 JCDC.3 JCDC.22 JCDC.6 JCDC.6.VIII 

JLJE.55 JLJE.46. (grifei e negritei). Em relação ao pedido de dano moral, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu a contento do ônus que 

lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil 

apresentada pela reclamante. Sendo certo que ficou evidente nos autos a 

falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, vez 

que, é seu dever conferir a assinatura e a documentação apresentada 

quando da celebração do contrato, logo, a inobservância deste dever, 

permitiu a contratação de forma fraudulenta por terceiros. Mormente 

quando é cediço que tal tipo de fraude ocorre no sistema financeiro, sem 

que as instituições adotem sistemas de segurança contra tais tipos de 

fraude, preferindo lançar nomes de inocente no rol de maus pagadores. 

Comprovado que o Reclamante nada devia à Reclamada, o dano moral 
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decorrente da indevida inscrição do nome do mesmo em cadastro de maus 

pagadores, deve ser ressarcida pelo dano causado independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. 

Portanto, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a intranqüilidade, o 

abalo a moral do reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e 

consumidor. Tal fato, não pode ser confundido com mero aborrecimento 

comum, abala sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de 

seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, 

consoante as mais elementares normas de experiência comum, 

exsurgindo daí o dever da recorrente de indenizar o usuário/consumidor 

lesado. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: INDENIZAÇÃO - 

Dano moral - Exigência indevida de crédito por estabelecimento bancário - 

Reconhecimento, por este, da inclusão do nome do autor no Serasa - 

Dano moral positivado, ainda que a restrito círculo próximo a ele - 

Aplicação do art. 1.531 do Código Civil - Recurso provido em parte para 

diminuir o valor da indenização. (Apelação Cível n. 228.286-1 - Osasco -3ª 

Câmara Civil - Toledo César -10.10.95 - V.U.). (grifei e negritei). Não há 

regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua 

tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do 

dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, 

principalmente a econômico-financeira, de modo que haja compensação 

pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, 

desmotivando o causador do dano de novas práticas de atos 

assemelhados. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo; prudência e severidade. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação doutrinária e jurisprudencial é no 

sentido de que: “No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável”. (Antônio 

Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos morai”, publicada na RJ nº 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). Pelo Exposto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo Procedente o pedido inicial, e CONDENO a 

Reclamada, BANCO BRADESCO S.A., já qualificada, ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao 

Reclamante, também já qualificado, acrescidos de juros legais a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir deste 

decisum. Defiro a liminar para determinar a exclusão do nome do autor do 

rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais). Outrossim, CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas judiciais e honorários que ora fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, 

alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C. Pontes 

e Lacerda/MT, 30 de março de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002522-97.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FILOMENO DOMICIANO NETO REU: BANCO BRADESCO VISTOS Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAISI promovida por 

FILOMENO DOMICINIANO NETO em face da instituição financeira BANCO 

BRADESCO S.A com o fito de receber indenização pelos danos morais 

causados pela reclamada. Alega a parte Autora, em apertada síntese, que 

foi surpreendido por uma inscrição de debito em seu nome, junto aos 

serviços de proteção ao credito. Aduziu que promoveu uma reclamação 

no PROCON, tendo o seu nome retirado dos órgão de proteção ao crédito. 

A reclamada na sua peça contestatória alegou em síntese, que inexiste 

qualquer tipo de dano a ser indenizável, pois não pode ser 

responsabilizada por eventual fraude perpetrada por terceiros, figurando 

ambas como vítimas da conduta de terceiros. Não tendo preliminares a 

serem analisadas, passamos a questão do mérito. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum”. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: “É 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Trata-se de Reclamação Cível, com pedidos de danos morais formulado 

pelo Reclamante, quando teria vivenciado situação constrangedora, 

quando a empresa ré inseriu seu nome no rol de maus pagadores por 

dívida oriunda de fraude perpetrada por terceiros em seu nome. O Prof. 

SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil pátrio, nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: “(a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente”. (destaquei e negritei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

“stricto sensu”. Para que essa responsabilidade emerja continua o mestre, 

necessário se faz “...que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar". (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei 

e negritei). Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e ou 

fornecimento de serviços para os clientes é das empresas que 

disponibilizam os seus produtos e isso não dá direito as mesmas de 

violarem normas de ordem pública, como é o caso do Código de Defesa do 

Consumidor - (art. 42 caput). O Código de Defesa do Consumidor é uma 

norma de ordem pública, e as normas de ordem pública tutelam interesses 

maiores, que prevalecem sobre os interesses individuais das partes, e 

não podem por estas serem afastadas. Em muitos casos visam a proteger 

a parte mais fraca na relação contratual, como é o caso do consumidor. O 

art. 3º do C.D.C., diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Não bastasse 

essa redação clara, o parágrafo segundo diz que serviço é qualquer 

atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes de caráter trabalhista. O mestre Nehemias Domingos 

de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris Síntese n.º 47 – 

Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa do Consumidor é 

para o consumidor o que a Consolidação das Leis do Trabalho é para o 

trabalhador: ambas são legislações dirigidas a determinado segmento da 

população, visando a uma proteção especial aos mais fracos na relação 

jurídica. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 
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medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

(negritei, grifei e destaquei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Analisando as 

provas coligidas ao processo pelas partes litigantes, razão assiste a parte 

reclamante. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados 

envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado 

danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano 

dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta 

do agente, a culpa. É cediço que as instituições financeiras tem o dever de 

conferir a assinatura de todos quando da celebração de contratos de 

empréstimo, a cobrança de dívida baseada em assinatura falsa demonstra 

uma falha procedimental no serviço prestado pela instituição financeira, 

que terá de ressarcir os danos causados em razão de defeito na 

prestação do serviço. Trata-se daquilo que a doutrina convencionou 

chamar de fortuito interno. Nesse sentido estabelece o parágrafo único do 

art.39 da Lei 7.357/85: “ o banco sacado responde pelo pagamento do 

cheque falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do 

endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em 

parte, reaver o que pagou” Ressalta-se que o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça recentemente editou súmula sobre a matéria: “Súm.nº479: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.” Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: 132138099 – CIVIL – Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Defeito na 

prestação do serviço (CDC, art. 14). Fraude perpetrada por terceiro. 

Responsabilidade civil objetiva. Negativação indevida do nome do 

consumidor em órgãos de proteção ao crédito. Dano presumido. quantum 

indenizatório mantido. Recurso improvido. 1. Configurada a relação de 

consumo (CDC, art. 2º, 3º, e 22) e presentes a verossimilhança das 

alegações bem como a hipossuficiência do consumidor, estabelece-se a 

inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à apelante 

demonstrar o fato alegado como justificativa para o ato ilícito que lhe é 

imputado. 2. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos 

causados aos seus clientes na prestação de serviços, em face do 

disposto no art. 14 do CDC, sendo inadmissível, portanto, imputar os 

pesados ônus da fraude perpetrada por terceiros ao consumidor, 

mormente quando a empresa de telefonia assume o risco do cometimento 

de possíveis fraudes perpetradas por terceiros, ao disponibilizar à sua 

clientela facilidades na instalação da linha. (...) Unânime. (TJDF – ACJ 

20060710048998 – 1ª T.R.J.E. – Rel. Des. Nilsoni de Freitas – DJU 

24.11.2006 – p. 199) JCDC.14 JCDC.2 JCDC.3 JCDC.22 JCDC.6 JCDC.6.VIII 

JLJE.55 JLJE.46. (grifei e negritei). Em relação ao pedido de dano moral, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu a contento do ônus que 

lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil 

apresentada pela reclamante. Sendo certo que ficou evidente nos autos a 

falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, vez 

que, é seu dever conferir a assinatura e a documentação apresentada 

quando da celebração do contrato, logo, a inobservância deste dever, 

permitiu a contratação de forma fraudulenta por terceiros. Mormente 

quando é cediço que tal tipo de fraude ocorre no sistema financeiro, sem 

que as instituições adotem sistemas de segurança contra tais tipos de 

fraude, preferindo lançar nomes de inocente no rol de maus pagadores. 

Comprovado que o Reclamante nada devia à Reclamada, o dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do mesmo em cadastro de maus 

pagadores, deve ser ressarcida pelo dano causado independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. 

Portanto, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a intranqüilidade, o 

abalo a moral do reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e 

consumidor. Tal fato, não pode ser confundido com mero aborrecimento 

comum, abala sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de 

seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, 

consoante as mais elementares normas de experiência comum, 

exsurgindo daí o dever da recorrente de indenizar o usuário/consumidor 

lesado. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: INDENIZAÇÃO - 

Dano moral - Exigência indevida de crédito por estabelecimento bancário - 

Reconhecimento, por este, da inclusão do nome do autor no Serasa - 

Dano moral positivado, ainda que a restrito círculo próximo a ele - 

Aplicação do art. 1.531 do Código Civil - Recurso provido em parte para 

diminuir o valor da indenização. (Apelação Cível n. 228.286-1 - Osasco -3ª 

Câmara Civil - Toledo César -10.10.95 - V.U.). (grifei e negritei). Não há 

regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua 

tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do 

dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, 

principalmente a econômico-financeira, de modo que haja compensação 

pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, 

desmotivando o causador do dano de novas práticas de atos 

assemelhados. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo; prudência e severidade. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação doutrinária e jurisprudencial é no 

sentido de que: “No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável”. (Antônio 

Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos morai”, publicada na RJ nº 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). Pelo Exposto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo Procedente o pedido inicial, e CONDENO a 

Reclamada, BANCO BRADESCO S.A., já qualificada, ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao 

Reclamante, também já qualificado, acrescidos de juros legais a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir deste 

decisum. Defiro a liminar para determinar a exclusão do nome do autor do 

rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais). Outrossim, CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas judiciais e honorários que ora fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, 

alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C. Pontes 

e Lacerda/MT, 30 de março de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002810-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARIA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002810-45.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CONCEICAO MARIA NETO 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002396-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002396-81.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA SOCORRO AMARAL REU: BANCO BMG S.A 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002090-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEVEIR ALVES ADRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002090-78.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

NEVEIR ALVES ADRIANO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de julho 

de 2020 às 13h30. Intimem-se. , 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002898-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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: 1002898-83.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

GENI PEREIRA DE MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002548-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002548-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE GUILHERME DOS SANTOS 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002653-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MOREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002653-09.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LINDALVA MOREIRA ALVES 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.

Intimação 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)

 

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 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002902-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002902-23.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SARA SILVA GOMES 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001424-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE FATIMA CARVALHO (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 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001424-77.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DIVINA DE FATIMA CARVALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001424-77.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE FATIMA CARVALHO (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001424-77.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DIVINA DE FATIMA CARVALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002905-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE ALCANTARA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002905-75.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MONIQUE ALCANTARA CEBALHO 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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000591-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (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 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000591-59.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAO PEREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000955-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000955-31.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE PAULINO DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11863 Nr: 1516-05.2001.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Garcia Redivo, Domingos Gilberto Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique o Cartório se há petição a ser juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 210513 Nr: 1978-92.2020.811.0013

 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: Tatiana Patricia Coutinho Conceição Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recolham-se as custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 4140-41.2012.811.0013

 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: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, 

Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:19137, MARCO AURELIO PAIVA - OAB:OAB/MT19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:19137

 Diante da paralisação do feito em razão da inércia das partes, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito.

PRI. Arquivem-se,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83518 Nr: 929-60.2013.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Baptista Fachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Diante da paralisação do feito por inércia das partes, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito.

PRI. Arquivem-se.
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Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001509-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JESUINO BACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (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: 1001509-63.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAO JESUINO BACA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001091-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES MUNIZ OAB - MT27397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - 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 DECISÃO Processo: 1001091-91.2020.8.11.0013. AUTOR: 

FRANCISCO DE OLIVEIRA BRITO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Considerando que para 

concessão da tutela de urgência é imprescindível a presença dos 

requisitos: fummus boni iuris e periculum in mora, e tendo em vista que os 

atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

sendo certo que em cognição sumária não se configura viável, sem maior 

dilação probatória afastar tais presunções, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Defiro AJG. Cite-se. Ao requerente para retificar 

autuação/distribuição para que o requerido possa ser cientificado 

direntamente por via eletrônica. , 30 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENO DOMICIANO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002522-97.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FILOMENO DOMICIANO NETO REU: BANCO BRADESCO VISTOS Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAISI promovida por 

FILOMENO DOMICINIANO NETO em face da instituição financeira BANCO 

BRADESCO S.A com o fito de receber indenização pelos danos morais 

causados pela reclamada. Alega a parte Autora, em apertada síntese, que 

foi surpreendido por uma inscrição de debito em seu nome, junto aos 

serviços de proteção ao credito. Aduziu que promoveu uma reclamação 

no PROCON, tendo o seu nome retirado dos órgão de proteção ao crédito. 

A reclamada na sua peça contestatória alegou em síntese, que inexiste 

qualquer tipo de dano a ser indenizável, pois não pode ser 

responsabilizada por eventual fraude perpetrada por terceiros, figurando 

ambas como vítimas da conduta de terceiros. Não tendo preliminares a 

serem analisadas, passamos a questão do mérito. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum”. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: “É 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (destaquei e negritei). 

Trata-se de Reclamação Cível, com pedidos de danos morais formulado 

pelo Reclamante, quando teria vivenciado situação constrangedora, 

quando a empresa ré inseriu seu nome no rol de maus pagadores por 

dívida oriunda de fraude perpetrada por terceiros em seu nome. O Prof. 

SILVIO RODRIGUES, um dos maiores expoentes do direito civil pátrio, nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: “(a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente”. (destaquei e negritei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

“stricto sensu”. Para que essa responsabilidade emerja continua o mestre, 

necessário se faz “...que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar". (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei 

e negritei). Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e ou 

fornecimento de serviços para os clientes é das empresas que 

disponibilizam os seus produtos e isso não dá direito as mesmas de 

violarem normas de ordem pública, como é o caso do Código de Defesa do 

Consumidor - (art. 42 caput). O Código de Defesa do Consumidor é uma 

norma de ordem pública, e as normas de ordem pública tutelam interesses 

maiores, que prevalecem sobre os interesses individuais das partes, e 

não podem por estas serem afastadas. Em muitos casos visam a proteger 

a parte mais fraca na relação contratual, como é o caso do consumidor. O 

art. 3º do C.D.C., diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Não bastasse 

essa redação clara, o parágrafo segundo diz que serviço é qualquer 

atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes de caráter trabalhista. O mestre Nehemias Domingos 

de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris Síntese n.º 47 – 

Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa do Consumidor é 

para o consumidor o que a Consolidação das Leis do Trabalho é para o 

trabalhador: ambas são legislações dirigidas a determinado segmento da 

população, visando a uma proteção especial aos mais fracos na relação 

jurídica. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 
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danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

(negritei, grifei e destaquei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Analisando as 

provas coligidas ao processo pelas partes litigantes, razão assiste a parte 

reclamante. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados 

envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado 

danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano 

dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta 

do agente, a culpa. É cediço que as instituições financeiras tem o dever de 

conferir a assinatura de todos quando da celebração de contratos de 

empréstimo, a cobrança de dívida baseada em assinatura falsa demonstra 

uma falha procedimental no serviço prestado pela instituição financeira, 

que terá de ressarcir os danos causados em razão de defeito na 

prestação do serviço. Trata-se daquilo que a doutrina convencionou 

chamar de fortuito interno. Nesse sentido estabelece o parágrafo único do 

art.39 da Lei 7.357/85: “ o banco sacado responde pelo pagamento do 

cheque falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do 

endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em 

parte, reaver o que pagou” Ressalta-se que o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça recentemente editou súmula sobre a matéria: “Súm.nº479: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias.” Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: 132138099 – CIVIL – Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. Empresa de telefonia. Defeito na 

prestação do serviço (CDC, art. 14). Fraude perpetrada por terceiro. 

Responsabilidade civil objetiva. Negativação indevida do nome do 

consumidor em órgãos de proteção ao crédito. Dano presumido. quantum 

indenizatório mantido. Recurso improvido. 1. Configurada a relação de 

consumo (CDC, art. 2º, 3º, e 22) e presentes a verossimilhança das 

alegações bem como a hipossuficiência do consumidor, estabelece-se a 

inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo à apelante 

demonstrar o fato alegado como justificativa para o ato ilícito que lhe é 

imputado. 2. A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos 

causados aos seus clientes na prestação de serviços, em face do 

disposto no art. 14 do CDC, sendo inadmissível, portanto, imputar os 

pesados ônus da fraude perpetrada por terceiros ao consumidor, 

mormente quando a empresa de telefonia assume o risco do cometimento 

de possíveis fraudes perpetradas por terceiros, ao disponibilizar à sua 

clientela facilidades na instalação da linha. (...) Unânime. (TJDF – ACJ 

20060710048998 – 1ª T.R.J.E. – Rel. Des. Nilsoni de Freitas – DJU 

24.11.2006 – p. 199) JCDC.14 JCDC.2 JCDC.3 JCDC.22 JCDC.6 JCDC.6.VIII 

JLJE.55 JLJE.46. (grifei e negritei). Em relação ao pedido de dano moral, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu a contento do ônus que 

lhe competia de fazer prova capaz de confrontar a versão verossímil 

apresentada pela reclamante. Sendo certo que ficou evidente nos autos a 

falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, vez 

que, é seu dever conferir a assinatura e a documentação apresentada 

quando da celebração do contrato, logo, a inobservância deste dever, 

permitiu a contratação de forma fraudulenta por terceiros. Mormente 

quando é cediço que tal tipo de fraude ocorre no sistema financeiro, sem 

que as instituições adotem sistemas de segurança contra tais tipos de 

fraude, preferindo lançar nomes de inocente no rol de maus pagadores. 

Comprovado que o Reclamante nada devia à Reclamada, o dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do mesmo em cadastro de maus 

pagadores, deve ser ressarcida pelo dano causado independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. 

Portanto, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a intranqüilidade, o 

abalo a moral do reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadão e 

consumidor. Tal fato, não pode ser confundido com mero aborrecimento 

comum, abala sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de 

seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, 

consoante as mais elementares normas de experiência comum, 

exsurgindo daí o dever da recorrente de indenizar o usuário/consumidor 

lesado. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: INDENIZAÇÃO - 

Dano moral - Exigência indevida de crédito por estabelecimento bancário - 

Reconhecimento, por este, da inclusão do nome do autor no Serasa - 

Dano moral positivado, ainda que a restrito círculo próximo a ele - 

Aplicação do art. 1.531 do Código Civil - Recurso provido em parte para 

diminuir o valor da indenização. (Apelação Cível n. 228.286-1 - Osasco -3ª 

Câmara Civil - Toledo César -10.10.95 - V.U.). (grifei e negritei). Não há 

regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua 

tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do 

dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, 

principalmente a econômico-financeira, de modo que haja compensação 

pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, 

desmotivando o causador do dano de novas práticas de atos 

assemelhados. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo; prudência e severidade. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação doutrinária e jurisprudencial é no 

sentido de que: “No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável”. (Antônio 

Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos morai”, publicada na RJ nº 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). Pelo Exposto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95, Julgo Procedente o pedido inicial, e CONDENO a 

Reclamada, BANCO BRADESCO S.A., já qualificada, ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao 

Reclamante, também já qualificado, acrescidos de juros legais a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir deste 

decisum. Defiro a liminar para determinar a exclusão do nome do autor do 

rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais). Outrossim, CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas judiciais e honorários que ora fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, 

alertando que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C. Pontes 

e Lacerda/MT, 30 de março de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati 

Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-80.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000458-80.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: NELSON 

RODRIGUES RIBEIRO PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que 

a contestação apresentada nos autos (IDs 30647802 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001289-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIANE SAUCEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001289-65.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. PARTE RÉ: REQUERIDO: MIRIANE SAUCEDO DE 

SOUZA Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de ID 29392329, e com amparo ao provimento 

56/2007 – CGJ, abro vista à parte autora para manifestação. Pontes e 

Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002571-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA ROSANGELA DE ANUNCIACAO (REU)

PEDRO FRANCISCO DA CRUZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: Processo: 

1002571-75.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707). 

Certifico que a sentença proferida nos autos (ID 28036099) transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 13 de fevereiro de 2020. Pontes e 

Lacerda (MT), 30 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

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

Processo Número: 1001037-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VONIELE ORTIZ DA SILVA OAB - 030.998.511-08 (REPRESENTANTE)

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELIAS SOARES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001037-62.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: AUTOR(A): V. S. S. 

REPRESENTANTE: VONIELE ORTIZ DA SILVA PARTE RÉ: REU: CLAUDIO 

ELIAS SOARES Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça (ID 

28716158), intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 30/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003057-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BARBOSA DA SILVA RESENDE (EXECUTADO)

CAIO MARCIO BARBOSA BARRA (EXECUTADO)

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS ROCHA OAB - MG99056 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003057-26.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO PARTE RÉ: EXECUTADO: TABOCAS PARTICIPACOES 

EMPREENDIMENTOS SA, CAIO MARCIO BARBOSA BARRA, FLAVIO 

BARBOSA DA SILVA RESENDE Certifico para os fins de direito que, 

conforme Recurso de Apelação de ID 30329113 apresentado, e com 

amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que 

apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001302-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001302-64.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

VIANA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

de ID 30329742 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro 

vista a parte requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (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:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001304-34.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

VIANA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico 

para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 

30329780 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001314-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001314-78.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

LAURACY SOARES DE SOUZA PARTE RÉ: REU: HSBC BANK BRASIL S.A. 

- BANCO MULTIPLO Certifico para os fins de direito que, conforme 

Recurso de Apelação de ID 30330723 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-28.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JAIME COLARES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000261-28.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: RAIMUNDO 

JAIME COLARES RIBEIRO PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

para os fins de direito que, tendo em vista a apresentação de Embargos 

de Declaração de ID 29672855, e com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001051-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MARIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001051-46.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): RUTE 

MARIA SILVA SANTOS PARTE RÉ: REU: VIVO S.A. Certifico para os 

devidos fins de direito que, tendo em vista a juntada de ID 26182825 

30341274 e, com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para apresentar alegações finais no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003646-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARTINS VILA (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 DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003646-18.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SANDRA 

MARTINS VILA PARTE RÉ: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

27883490 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 09/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001817-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. G. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001817-02.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

EVELYN DAIANY GARCIA GUIMARAES PARTE RÉ: EXECUTADO: AYLON 

MICHAEL DE SOUZA E SILVA Certifico que decorreu o prazo concedido à 

parte executada para efetuar o pagamento voluntário da obrigação sem 

que houvesse manifestação. Assim, intimo a parte exequente para 

requerer o que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

30/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002575-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILKA BENEZ BRANDAO LEMOS (REU)

CESIO SILVA LEMOS (REU)

IRACEMA TEIXEIRA LEMOS (REU)

CELIO SILVA LEMOS (REU)

CEILA SILVA LEMOS (REU)

CELI SILVA LEMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA BRANDAO LEMOS OAB - SP209740 (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002575-15.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA, MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 

PARTE RÉ: REU: CELIO SILVA LEMOS, IRACEMA TEIXEIRA LEMOS, CEILA 

SILVA LEMOS, CESIO SILVA LEMOS, ILKA BENEZ BRANDAO LEMOS, 

CELI SILVA LEMOS Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso 

de Apelação de ID 30587478 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002575-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILKA BENEZ BRANDAO LEMOS (REU)

CESIO SILVA LEMOS (REU)

IRACEMA TEIXEIRA LEMOS (REU)

CELIO SILVA LEMOS (REU)

CEILA SILVA LEMOS (REU)

CELI SILVA LEMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA BRANDAO LEMOS OAB - SP209740 (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002575-15.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA, MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 

PARTE RÉ: REU: CELIO SILVA LEMOS, IRACEMA TEIXEIRA LEMOS, CEILA 

SILVA LEMOS, CESIO SILVA LEMOS, ILKA BENEZ BRANDAO LEMOS, 

CELI SILVA LEMOS Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso 

de Apelação de ID 30587478 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002509-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002509-98.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PEDRO 

ALVES CAVALCANTE PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono para intimação das partes, para, 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da proposta de 

honorários dos peritos de ID 30587886, nos termos do art. 465, § 3º, do 

NCPC. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002509-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002509-98.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PEDRO 

ALVES CAVALCANTE PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono para intimação das partes, para, 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da proposta de 

honorários dos peritos de ID 30587886, nos termos do art. 465, § 3º, do 

NCPC. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002509-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002509-98.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PEDRO 

ALVES CAVALCANTE PARTE RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono para intimação das partes, para, 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da proposta de 

honorários dos peritos de ID 30587886, nos termos do art. 465, § 3º, do 

NCPC. Pontes e Lacerda, 30/03/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001081-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGHINTON KLEBER DE VASCONCELOS EIRELI - ME (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

BETHANIA APARECIDA DE VASCONCELOS SANTOS OAB - 

931.770.541-34 (REPRESENTANTE)

WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS OAB - 838.421.601-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 10001081-47.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BURITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME. REQUERIDO: ESPÓLIO DE WAGHINTON 

KLEBER VASCONCELOS. Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu advogado (a), via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, 

devidamente vinculada nos autos, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 

485, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000580-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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PRISCILLA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000580-93.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: PRISCILLA COSTA LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. RECEBO a petição de Id. 30462110 como emenda à 

inicial. DETERMINO a retificação do polo passivo do feito, para que passe a 

figurar somente o Estado de Mato Grosso. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98 do NCPC. CITE-SE 

o Ente Político requerido para, querendo, apresentar resposta dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC. Após, 

com a juntada da resposta do requerido, 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, 30 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003240-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NICLEIA PEREIRA MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GONZAGA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003240-31.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: NICLEIA PEREIRA MAIA. REQUERIDO: JOÃO GONZAGA 

NETO. Vistos. DEFIRO o pedido de ID n.º 28512134. Para tanto, OFICIE-SE 

a empresa empregadora do alimentante (ID n.º 19816186), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência, apresente extrato de pagamento do salário do requerido, 

dos últimos 12 (doze) meses, a fim de que seja possível auferir a sua 

renda mensal. Prestada a informação, DÊ-SE VISTA dos autos à 

Defensoria Pública e, após, ao Ministério Público, para que se manifestem 

no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001312-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002770-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO BATISTA SCHUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1002770-97.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Direito de Imagem]; 

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, 30 de março de 2020 

LAUDICEIA SOUZA SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002293-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

YARA FERNANDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALEXANDRE LOPES ZANETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN FRANCISCO FARIAS COSTA OAB - MS19079 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002293-40.2019.8.11.0013 

EXEQUENTE: J. V. O. Z. REPRESENTANTE: YARA FERNANDA DE 

OLIVEIRA. EXECUTADO: LUCAS ALEXANDRE LOPES ZANETTI. Vistos. 

INTIME-SE a exequente pessoalmente, por carta com aviso de 

recebimento, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63813 Nr: 4152-89.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni, Maria Aparecida Saran, Osmar Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilmara Gimenes Navarro - 

OAB:2288/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A, Carlos Eduardo Silva Souza - OAB:7216/MY, 

Gilson Teixeira Campos - OAB:MT0007591B, Hermes Bezerra da 

Silva Neto - OAB:11405/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra a decisão saneadora lançada nas folhas 

retro.

CUMPRA-SE, “in totum”, a decisão saneadora.

 DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-25.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELTRUDES GARCIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DECISÃO Processo: 1001076-25.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ADELTRUDES GARCIA DA COSTA. 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 ADELTRUDES GARCIA DA COSTA 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, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002268-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMES IND E COM DE RACOES E SUPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA FREITAS BORGES OAB - MS12202 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002268-27.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ADAMES IND E COM DE RACOES E SUPLEMENTOS LTDA EXECUTADO: S. 

DA SILVA - ME Vistos. I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” 

postulado no id. retro, no montante de R$ 61.395,06 (sessenta e um mil, 

trezentos e noventa e cinco reais e seis centavos), a recair sobre o CNPJ 

nº 10.268.584/0001-34; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - Frustrado integral ou 

parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) 

parte(s) devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados 

aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 

911/69. Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema 

Renajud servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. 

Logo, exitosa a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) 

automotor (es) por termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. 

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser 

cumprido no endereço da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele 

sistema, ficando aquela que sofreu constrição nomeada depositária do 

bem, até ulterior deliberação. IV - Frustrado integral ou parcialmente o 

bloqueio de valores (item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo 

estes incapazes de garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo 

deferida o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso 

dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI 

– CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-76.2019.8.11.0013

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 CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001243-76.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco Cetelem 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 CETELEM 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: 24563598. O 

réu ofereceu contestação em Id: 24956847, alegando, preliminarmente, a 
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conexão, defeito na representação processual e decadência, bem como 

impugnou a concessão da justiça gratuita. 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: 

27363064, 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: 27484358), o qual foi rejeitado no Id: 27871211. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293377. 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, o réu, em sua contestação, impugnou à concessão da justiça 

gratuita em favor da parte autora. Todavia, a parte ré faz singelas 

alegações genéricas acerca da suposta capacidade econômica da autora. 

Ocorre que este juízo entende de modo diverso. Isto porque, ao se deferir 

a gratuidade da justiça, a alegação de hipossuficiência financeira contida 

na exordial foi suficiente para conferir presunção “juris tantum” de 

veracidade dos fatos afirmados pela autora, caso contrário, haveria 

decisão diversa, determinando a comprovação dos requisitos necessários 

à concessão do pleito, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, o que, à clara 

evidência, não ocorreu. Portanto, superada tal etapa, cabe ao réu à 

comprovação da aludida capacidade econômico-financeira da autora, no 

entanto, o impugnante não se desincumbiu do ônus de provar a alteração 

fática descrita pela impugnada. Nesse sentido: “APELAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE REVOGOU OS 

BENEFÍCIOS. Irresignação. Acolhimento. É dos impugnantes o ônus de 

provar a substancial alteração das possibilidades econômicas do 

beneficiário da justiça gratuita, para que a benesse seja revogada. 

Impugnantes que não lograram desincumbir-se do ônus probatório. 

Sen tença  re fo rmada .  Recurso  p rov ido . "  (TJSP,  APL 

00066167220148260269). Isto posto, REJEITO a impugnação ao pedido de 

concessão de assistência judiciária gratuita. Ainda em sede de preliminar, 

alegou a parte requerida a ausência de procuração por instrumento 

público, esclarecendo que, sendo a parte autora pessoa analfabeta, a 

procuração realizada por instrumento particular não seria documento hábil 

para outorgar poderes. Analisando os argumentos da parte requerida, 

verifica-se que não há exigência em nosso ordenamento jurídico, no 

sentido de que todas as procurações outorgadas por pessoas 

analfabetas devam ser, exclusivamente, realizadas por instrumento 

público. Em sentido oposto, o Código Civil de 2002 prevê uma segunda 

alternativa, o qual autoriza os indivíduos que não saiba ler e nem escrever 

a realizar instrumento particular por assinatura a rogo e subscrito por 

duas testemunhas. Vejamos: Art. 595. No contrato de prestação de 

serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o 

instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas. Em complemento, trago à baila os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ANALFABETO. I - A lei não 

exige o instrumento público para procuração outorgada por analfabeto, ao 

revés, o Código Civil, em seu art. 595, reputa válido o instrumento 

particular quando assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas. II 

- Fere o princípio de acesso ao judiciário e o sentido social da prestação 

jurisdicional a exigência de instrumento público para procuração em 

virtude do analfabetismo da parte reconhecidamente pobre na forma da lei 

pela própria sentença recorrida. Formalismo excessivamente oneroso, o 

qual a parte não está obrigada a suportar. (TJ-MA - APL: 0324312015 MA 

0000128-42.2015.8.10.0098, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, 

Data de Julgamento: 05/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/11/2015). PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ERRO IN PROCEDENDO. 

PRECEDENTES DESTE TJCE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A lei civil não 

exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio 

de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de 

instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas 

(Código Civil, art. 595). 2 - Ademais, ainda há a possibilidade da 

representação processual ser sanada através de audiência para 

ratificação do mandato, comparecendo a parte e o advogado perante o 

juízo; hipótese esta que respeita a Lei nº 1.060/50, o princípio da 

razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda preserva a 

intenção de proteção ao analfabeto. 3 - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e 

provimento do apelo, com a cassação da sentença, tudo em conformidade 

com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 28 de 

janeiro de 2020 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR 

DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador de Justiça (TJ-CE - APL: 

01625295720198060001 CE 0162529-57.2019.8.06.0001, Relator: 

DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, 4ª Câmara Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/01/2020). Cabe ressaltar, ainda, que as 

pessoas consideradas incapazes são aquelas elencadas nos arts. 3º e 

4º do Código Civil, sendo que o analfabeto não é uma de suas hipóteses. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONSTATADO 

O ANALFABETISMO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS 

INDENIZATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO ARBITRADOS. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 07 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. O analfabetismo não induz em presunção de incapacidade 

relativa ou total da pessoa, consoante se denota dos artigos 3º e 4º do 

Código Civil. Assim, o analfabeto não é incapaz no sentido legal, logo, não 

está impedido de contratar. 2. Na espécie, não restou comprovado o 

analfabetismo, o contrato foi devidamente assinado, pela parte autora, e 

sua assinatura guarda semelhança com o documento de identidade 

juntado aos autos. 4. Além disso, restou demonstrado o repasse que foi 

efetuado através de TED em conta de titularidade da parte autora. 5. 

Desse modo, reconheço a validade do negócio jurídico e mantenho a 

sentença a quo em todos os seus termos. 6. Não fixados honorários 

recursais, porque ÂÂ“somente nos recursos interpostos contra decisão 

publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento 

(...), na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.ÂÂ” (Enunciado Administrativo 

nº 07 do STJ). 7. Apelação Cível conhecida e improvida. Sentença 

Mantida. (TJ-PI - AC: 00000698520128180082 PI, Relator: Des. Francisco 

Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3ª Câmara 

Especializada Cível). Desta forma, considerando que a autora não é 

pessoa incapaz e, ainda, havendo nos autos procuração particular 

assinada a rogo e subscrita por 2 (duas) testemunhas (Id: 20121408), não 

existe qualquer vício na representação processual, nos termos do art. 595 

do CC. Logo, REJEITO a preliminar supramencionada. Lado outro, ainda 

como preliminar, alegou o requerido à decadência, afirmando que se trata 

de vício aparente e, portanto, teria a requerente o prazo de 90 (noventa) 

dias para reclamar perante o fornecedor, conforme dispõe o art. 26, II, § 

1º, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal alegação não deve 

prosperar. Isto porque, verifica-se que a autora pretende, por meio desta 

demanda judicial, obter indenização pelos supostos danos ocorridos com 

os descontos de seu benefício. Neste sentido, considerando que o pedido 

da lide é a reparação de danos supostamente sofridos pela autora na 

relação de consumo, o instituto a ser aplicado é a prescrição (art. 27 do 

CDC), não se admitindo, no presente caso, a aplicação da decadência. 

Vejamos: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria. Colhe-se da jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – 

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA - 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL DE CONTAGEM – ÚLTIMA 

PARCELA DESCONTADA – APELO DESPROVIDO. Não há incidência da 

decadência do direito de reclamar por vício aparente em produto ou 

serviço durável ou não durável, nos moldes do art. 26, do CDC, ou mesmo 

do art. 178, do CC, já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em 

ilícito praticada por agentes financeiros ao efetuar lançamento de débito 

em benefício previdenciário, cabendo, assim, a aplicação do art. 27, do 

C D C .  ( T J - M S  -  A C :  0 8 0 2 1 3 9 1 4 2 0 1 8 8 1 2 0 0 4 5  M S 

0802139-14.2018.8.12.0045, Relator: Des. Marcos José de Brito 
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Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 22/10/2019). Dessa forma, RECHAÇO a alegação da 

ocorrência da decadência. Ademais, 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 2003, agência 1457, do Banco Bradesco S/A, no período 

compreendido entre 3 a 11 de outubro de 2016, com intuito de comprovar 

o recebimento do valor de R$ 921,01 (novecentos e vinte e um reais e um 

centavo), 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, 30 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: 1001307-86.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Antônio Viana da Silva Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ANTÔNIO VIANA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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: 23791063, 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 em conciliação restou infrutífera, conforme termo 

anexado no Id: 23812244. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 24746732, 

determinou-se a intimação pessoal do autor, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munido dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27485020), o qual foi rejeitado no Id: 27871202. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28237300. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, em sede 

preliminar, alegou o requerido a prescrição. Neste sentido, 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. Neste sentido: 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). Nesse toada, como o primeiro desconto ocorreu em março de 

2013 e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 24 de abril de 

2019, é certo que a pretensão de reparação por conta dos descontos das 

parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam a propositura da 

demanda, ou seja, de março de 2013 a 24 de abril de 2014, encontram-se 

fulminadas pela prescrição. Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 

8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão da parte autora quanto 

à pretensão indenizatória referente às prestações vencidas de março de 

2013 a 24 de abril de 2014. Por fim, considerando que o autor 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 o autor é consumidor 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 do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

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 
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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 

Bradesco desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido em favor do 

autor, Antônio Viana da Silva, no valor de R$ 1.285,75 (mil, duzentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com data do pagamento 

no dia 18 de fevereiro 2013. 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, 30 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: 1001308-71.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Antônio Viana da Silva Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ANTÔNIO VIANA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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 em conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 23812262. O réu 

ofereceu contestação em Id: 23823425, 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. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 24746729, 

determinou-se a intimação pessoal do autor, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munido dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27484520), o qual foi rejeitado no Id: 27871204. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28237303. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, considerando 

que o autor 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 o autor é consumidor 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 do 

consumidor, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas 

alegações ou no caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que 

o consumidor 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 Bradesco desta urbe, a fim de que forneça, no 

prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de recebimento da ordem de 

pagamento emitido em favor do autor, Antônio Viana da Silva, no valor de 

R$ 655,73 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três 

centavos), com data do pagamento no dia 23 de outubro 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, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002435-78.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

GERONIMO DE SOUZA PROCURADOR: JOSE AGOSTINHO DE SOUZA 

EXECUTADO: JAKLES BORGES TAQUARY, LELIENE MARIA LIMA Vistos. 

INDEFIRO o pedido de Id. 30488629, na exata medida em que a penhora 

dos diretos dos executados encontra-se averbada na matrícula do imóvel 

oferecido em garantia hipotecária, conforme certidão de Id. 18053032 - 

Pág. 2, e o credor hipotecário foi devidamente intimado da penhora que 

recaiu sobre os direitos do exequente, nos termos do art. 855, inciso II, do 

NCPC. Desta maneira, caso o terceiro execute o contrato que mantém com 

o devedor, ora executado, o direito ao recebimento do que sobejar da 

venda do imóvel oferecido em garantia hipotecária estará garantido, uma 

vez que se observou o disposto no art. 855, inciso II, do NCPC. Nesse 

sentido: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 

DIREITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Possível que a penhora recaia sobre 

direitos do devedor fiduciante, dentre os quais o de adquirir a propriedade 

com o implemento da condição resolutiva e o de receber o saldo apurado 

na venda do bem promovida pelo proprietário fiduciário para a satisfação 

de seu crédito em caso de inadimplemento. (TRF-4 - AG: 
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50362229720184040000 5036222-97.2018.4.04.0000, Relator: ROGER 

RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 12/06/2019, PRIMEIRA TURMA) Em 

assim sendo, mostra-se desnecessário o acompanhamento do contrato 

celebrado entre o executado e a Caixa Econômica Federal, na exata 

medida em que o direito do exequente já se encontra resguardados com 

as medidas processuais adotadas adredemente. INTIME-SE. Pontes e 

Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-57.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000272-57.2020.8.11.0013. AUTOR: 

RENATO OLIVEIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por RENATO OLIVEIRA DE 

SOUZA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. A parte requerente alega em sua inicial que, em 

decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando 

incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais praticar as 

atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, 

fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de R$ 12.555,00 

(doze mil, cento e cinquenta e cinco reais). Citada, a parte requerida 

apresentou contestação, rebatendo os argumentos referentes ao mérito 

da causa. É o relatório. 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. 

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde já Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. 

Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, 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 no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento será custeado na fração 

de 50% (cinquenta por cento) pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte 

autora, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste 

sucumbente ao término do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da 

Resolução 127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por cento) pela parte 

requerida, na forma do art. 95, caput, do NCPC, devendo comprovar o 

depósito judicial da fração que lhe incumbe no prazo de 15 (quinze) dias. 

PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000270-87.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FREITAS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000270-87.2020.8.11.0013. AUTOR: 

DIEGO FREITAS GONCALVES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se 

de ação ordinária de cobrança movida por DIEGO FREITAS GONCALVES 

em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência 

de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando incapacidade para as 

ocupações habituais, não podendo mais praticar as atividades do 

dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à 

indenização securitária DPVAT no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais). Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, rebatendo os argumentos referentes ao mérito da causa. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que a parte autora pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais). De partida, necessário o acolhimento da 

preliminar de retificação do valor atribuído à causa, eis que este deve 

corresponder ao proveito econômico almejado pelo autor, nos termos do 

art. 292, inciso V, do NCPC. Em assim sendo, como o autor pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização no patamar de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais), este valor corresponde ao 

proveito econômico almejado e logo, deve ser o valor atribuído à causa. 

Portanto, ACOLHO a preliminar e CORRIJO o valor da causa para R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais). Como preliminar, ainda, a 

parte ré alegou ser a parte autora carecedora da ação ante o pagamento 

de indenização na seara administrativa. Todavia, sorte não lhe assiste. O 

fato de a parte autora ter recebido pagamento de indenização 

administrativa, não lhe retira o direito de acesso ao Judiciário para o 

recebimento de eventual indenização suplementar, sob pena de afronta ao 

princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXV, da Carta Magna. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INTERESSE DE AGIR CONSTATADO 

– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO IMPEDE ACESSO AO JUDICIÁRIO – 

POSSIBILIDADE DE DISCUTIR JUDICIALMENTE COMPLEMENTO DE VERBA 

INDENIZATÓRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INVALIDEZ 

PARCIAL DEFINITIVA E INCOMPLETA DO USO DE UMA DAS MÃOS 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - VERBA INDENIZATÓRIA 

PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDO CAUSANDO 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES 

LABORATIVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO PERCENTUAL DE 

INVALIDEZ DE 75% – PREVISÃO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE ATÉ 

R$ 9.450,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) - 

NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O GRAU DA INVALIDEZ – 

OBSERVAÇÃO DO SEGUINTE CÁLCULO ARITIMÉTICO: PERDA DO USO DE 

UMA DAS MÃOS (9.450,00) – PAGAMENTO REALIZADO NA SEARA 

ADMINISTRATIVA = R$ 1.012,50 (UM MIL E DOZE REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) – EXISTÊNCIA DE SALDO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM (R$ 

6.075,00) À TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ART. 85 § 2º DO 
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NCPC - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. - O valor de cobertura do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre durante a 

vigência da Lei 11.482/07, também conhecido como DPVAT, é de até R$ 

13.500,00 em caso de invalidez permanente, proporcional ao grau de 

invalidez da vítima - In casu, foi apurado, em perícia judicial, às que a 

invalidez que acomete o autor é parcial e permanente, pela perda do uso 

de uma das mãos. De acordo com a legislação o percentual cabível 

nesses casos é de 70% (setenta por cento) – Tabela incluída pela Lei 

11.945/2009 - Pagamento realizado na seara administrativa no valor de R$ 

1.012,50. Necessidade de complementação de valor - Portanto, realizando 

o seguinte cálculo aritmético: PERDA DE Uma das mãos (9.450,00) – 

existência de saldo (R$ 6.075,00). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 

PRIMEVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

(Apelação Cível nº 201800732817 nº único0000214-92.2015.8.25.0066 - 

1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy 

Pinheiro da Silva - Julgado em 17/12/2018)” (TJ-SE - AC: 

00002149220158250066, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

Julgamento: 17/12/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL) Desta forma, REJEITO a 

preliminar. Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória. 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde já Dr. 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço 

Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na 

cidade de Cuiabá/MT, telefones (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, 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 no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), cujo pagamento será custeado na fração de 50% (cinquenta por 

cento) pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte autora, que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término 

do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 

127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por cento) pela parte requerida, na forma 

do art. 95, caput, do NCPC, devendo comprovar o depósito judicial da 

fração que lhe incumbe no prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDA-SE a 

intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 465, § 1º, 

do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à nomeação ou 

apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. (art. 467, 

“caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o 

encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não 

se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a comprovação 

do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para designar data e 

horário para a realização do exame médico. Na sequência, INTIMEM-SE as 

partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2º, 

do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, INTIMEM-SE as partes, 

nas pessoas de seus advogados, via DJE, para que se manifestem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à conclusão para deliberação. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 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: 1000257-88.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANDRIS DE OLIVEIRA TIMOTIO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por ANDRIS DE 

OLIVEIRA TIMOTIO DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. A parte requerente alega em sua 

inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 10.968,75 (dez mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos). Citada, a parte requerida apresentou contestação, 

arguindo, preliminarmente, incorreção do valor atribuído à causa e 

ausência de interesse processual. No mais, rebateu os argumentos 

referentes ao mérito da causa. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que a parte autora 

pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no 

importe de R$ 10.968,75 (dez mil e novecentos e sessenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos). De partida, necessário o acolhimento da 

preliminar de retificação do valor atribuído à causa, eis que este deve 

corresponder ao proveito econômico almejado pela parte autora, nos 

termos do art. 292, inciso V, do NCPC. Em assim sendo, como a parte 

autora pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização 

no patamar de R$ 10.968,75 (dez mil e novecentos e sessenta e oito reais 

e setenta e cinco centavos), este valor corresponde ao proveito 

econômico almejado e logo, deve ser o valor atribuído à causa. Portanto, 

ACOLHO a preliminar e CORRIJO o valor da causa para R$ 10.968,75 (dez 

mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 

Como preliminar, ainda, a parte ré alegou ser a parte autora carecedora da 

ação ante o pagamento de indenização na seara administrativa. Todavia, 

sorte não lhe assiste. O fato de a parte autora ter recebido pagamento de 

indenização administrativa, não lhe retira o direito de acesso ao Judiciário 

para o recebimento de eventual indenização suplementar, sob pena de 

afronta ao princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXV, da Carta 

Magna. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INTERESSE DE 

AGIR CONSTATADO – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO IMPEDE 

ACESSO AO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DE DISCUTIR JUDICIALMENTE 

COMPLEMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA – LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO PELA INVALIDEZ PARCIAL DEFINITIVA E INCOMPLETA DO 

USO DE UMA DAS MÃOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

VERBA INDENIZATÓRIA PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDO 

CAUSANDO INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA AS 

ATIVIDADES LABORATIVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO 

PERCENTUAL DE INVALIDEZ DE 75% – PREVISÃO DE PAGAMENTO 

INDENIZATÓRIO DE ATÉ R$ 9.450,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E 

CINQUENTA REAIS) - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O 

GRAU DA INVALIDEZ – OBSERVAÇÃO DO SEGUINTE CÁLCULO 

ARITIMÉTICO: PERDA DO USO DE UMA DAS MÃOS (9.450,00) – 

PAGAMENTO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA = R$ 1.012,50 

(UM MIL E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) – EXISTÊNCIA DE 

SALDO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM (R$ 6.075,00) À TÍTULO DE 

COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DE ACORDO COM O ART. 85 § 2º DO NCPC - PRECEDENTES DESTA 

CORTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - O valor de cobertura do 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre durante a vigência da Lei 11.482/07, também 

conhecido como DPVAT, é de até R$ 13.500,00 em caso de invalidez 

permanente, proporcional ao grau de invalidez da vítima - In casu, foi 

apurado, em perícia judicial, às que a invalidez que acomete o autor é 

parcial e permanente, pela perda do uso de uma das mãos. De acordo com 

a legislação o percentual cabível nesses casos é de 70% (setenta por 

cento) – Tabela incluída pela Lei 11.945/2009 - Pagamento realizado na 

seara administrativa no valor de R$ 1.012,50. Necessidade de 

complementação de valor - Portanto, realizando o seguinte cálculo 

aritmético: PERDA DE Uma das mãos (9.450,00) – existência de saldo (R$ 

6.075,00). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 

201800732817 nº único0000214-92.2015.8.25.0066 - 1ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado 

em 17/12/2018)” (TJ-SE - AC: 00002149220158250066, Relator: Ruy 

Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL) 

Desta forma, REJEITO a preliminar. Portanto, não havendo mais 
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preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o processo, 

remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, 

para tanto desde já Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (65) 3624-9211 e (65) 

9-9637-8410, 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 no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), cujo pagamento será custeado na fração de 50% (cinquenta por 

cento) pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte autora, que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término 

do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 

127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por cento) pela parte requerida, na forma 

do art. 95, caput, do NCPC, devendo comprovar o depósito judicial da 

fração que lhe incumbe no prazo de 15 (quinze) dias. PROCEDA-SE a 

intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 465, § 1º, 

do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à nomeação ou 

apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. (art. 467, 

“caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO desde já o 

encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não 

se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a comprovação 

do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para designar data e 

horário para a realização do exame médico. Na sequência, INTIMEM-SE as 

partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2º, 

do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, INTIMEM-SE as partes, 

nas pessoas de seus advogados, via DJE, para que se manifestem, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à conclusão para deliberação. 

CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000264-80.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000264-80.2020.8.11.0013. AUTOR: 

VALDIVINO DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de 

ação ordinária de cobrança movida por VALDIVINO DOS SANTOS em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência 

de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando incapacidade para as 

ocupações habituais, não podendo mais praticar as atividades do 

dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à 

indenização securitária DPVAT no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Citada, a parte requerida 

apresentou contestação, rebatendo os argumentos referentes ao mérito 

da causa. É o relatório. 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. 

Portanto, não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde já Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. 

Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, 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 no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento será custeado na fração 

de 50% (cinquenta por cento) pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte 

autora, que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, reste 

sucumbente ao término do processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da 

Resolução 127/2011/CNJ, e 50% (cinquenta por cento) pela parte 

requerida, na forma do art. 95, caput, do NCPC, devendo comprovar o 

depósito judicial da fração que lhe incumbe no prazo de 15 (quinze) dias. 

PROCEDA-SE a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RIGLEIA TAUBATA LIMA ABRANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000263-95.2020.8.11.0013. AUTOR: 

RIGLEIA TAUBATA LIMA ABRANTES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de ação ordinária de cobrança movida por RIGLEIA TAUBATA 

LIMA ABRANTES em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. A parte requerente alega em sua 

inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapacidade para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Citada, a parte 

requerida apresentou contestação alegando preliminar de ausência de 

documentos essenciais, defeito na representação e impugnação à 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mais, 

rebateu os argumentos referentes ao mérito da causa. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em 

que a parte autora pleiteia que a ré seja condenada à indenização por 

acidente de trânsito no importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais). Como preliminar, a parte ré alegou ser a parte autora 

carecedora da ação ante a não apresentação de comprovante de 

endereço. Todavia, não assiste razão à requerida ao argumentar que a 

ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora implicaria 

em inépcia da exordial, na exata medida em que não se trata de 

documento essencial ao ajuizamento da demanda. Por este argumento, 

RECHAÇO a alegação de inépcia da petição inicial. Argumentou a parte 

requerida, ainda, que a parte requerente não faz jus aos benefícios da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 397 de 443



justiça gratuita, mas deixou de trazer aos autos qualquer elemento de 

prova de suas alegações. Deste modo, deve prevalecer a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

parte autora, “ex vi” do art. 99, §3º, do NCPC. Por fim, quanto ao suposto 

defeito na representação processual por diferença entre as assinaturas 

constantes na procuração e em documento pessoal da autora, também 

não prospera. A simples opinião da parte acerca da diferença entre as 

assinaturas apostas nos documentos, em que haja qualquer lastro 

probatório que comprove superficialmente a veracidade da alegação, não 

se apresenta como um argumento hábil para que seja acolhido 

judicialmente. Então, AFASTO a preliminar de defeito na representação 

processual. Deste modo, passo então, autorizado pelo artigo 357 do 

NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. Portanto, 

não havendo mais preliminares a serem analisadas, DECLARO saneado o 

processo, remetendo-o à fase instrutória. DETERMINO a realização de 

exame pericial, para tanto desde já Dr. MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom 

Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, 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 no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo pagamento será custeado pelo 

Estado de Mato Grosso, caso a parte autora, que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do processo, 

nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. 

Proceda-se a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 

465, § 1º, do Código de Processo Civil) INTIME-SE o perito para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação expressa quanto à 

nomeação ou apresente pedido de escusa devidamente fundamentado. 

(art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido pelo “expert”, AUTORIZO 

desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em 

vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça. Com a 

comprovação do pagamento da verba honorária, INTIME-SE o perito para 

designar data e horário para a realização do exame médico. Na sequência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) 

dias. (art. 466, §2º, do NCPC) APRESENTADO o laudo médico-pericial, 

INTIMEM-SE as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Por fim, à 

conclusão para deliberação. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 30 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001073-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR VILELA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001073-70.2020.8.11.0013 AUTOR: 

ADEMAR VILELA REIS. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o requerido, pelo correio, 

nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do 

NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. A propósito, INVERTO o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ALVEZ DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001070-18.2020.8.11.0013 AUTORA: 

ROSIMAR ALVEZ DA CRUZ. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. A propósito, INVERTO o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001089-24.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VICTOR SIMPLICIO DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001089-24.2020.8.11.0013 AUTOR: 

PEDRO VICTOR SIMPLICIO DA SILVA DE OLIVEIRA. RÉU: SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. 

CITE-SE o requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. A propósito, INVERTO 

o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001088-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RICARDO SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001088-39.2020.8.11.0013 AUTOR: 

ALLAN RICARDO SANTOS COSTA. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 
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do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. A propósito, INVERTO o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001085-84.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001085-84.2020.8.11.0013 AUTOR: 

NEUZA PEREIRA SIQUEIRA. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. A propósito, INVERTO o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001084-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECI DE MENEZES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001084-02.2020.8.11.0013 AUTOR: 

LAUDECI MENEZES BORGES. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 

prevista no art. 350 do NCPC. A propósito, INVERTO o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BRUNO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001082-32.2020.8.11.0013 AUTORA: 

WILSON BRUNO ALVES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas no 

processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

WILSON BRUNO ALVES, ao menos até a presente etapa processual, nada 

impedindo que, posteriormente, a questão possa ser reavaliada, 

concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. 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 contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE para, 

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

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (065) 3624-9211 e 

(65) 99637-8410, 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$ 600,00 (seiscentos 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. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito, implicando ainda em gastos, pelo 

perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento 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 
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das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, via Diário da Justiça 

Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000909-42.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Genésia Galdino de Souza Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos 

S/A Vistos. GENÉSIA GALDINO DE SOUZA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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 em conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 22687072. O réu 

ofereceu contestação em Id: 23553204, alegando, preliminarmente, a falta 

de interesse de agir e 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. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 24762323, 

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: 

27483577), o qual foi rejeitado no Id: 27871223. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28216791. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, a necessidade 

do exaurimento das vias administrativas para a solução do problema posto 

na petição inicial, não pode ser entendida como ausência de interesse de 

agir, 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 interesse de 

agir. De outro vértice, pugnou ainda o requerido pela extinção do feito, 

alegando que a pretensão da requerente encontra-se acobertada pelo 

manto da prescrição. Neste sentido, 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. Neste sentido: 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 anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 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). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em novembro de 2011 e o ajuizamento da presente 

demanda ocorreu em 29 de março de 2019, é certo que a pretensão de 

reparação por conta dos descontos das parcelas vencidas nos cinco 

anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, de novembro 

de 2011 a 29 de março de 2014, encontram-se fulminadas pela 

prescrição. Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, 

DECLARO a prescrição da pretensão da parte autora quanto à pretensão 

indenizatória referente às prestações vencidas de novembro de 2011 a 29 

de março de 2014. Por fim, 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 expedição de ofício a agência do Banco 

Bradesco desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido em favor da 

autora, Genésia Galdino de Souza, no valor de R$ 420,25 (quatrocentos e 

vinte reais e vinte e cinco centavos), com data do pagamento no dia 10 de 

outubro 2011. 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 
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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, 30 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000525-79.2019.8.11.0013. AUTOR: 

EURIPEDES RODRIGUES FERREIRA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25% proposta por EURIPEDES 

RODRIGUES FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de ID n.º 

18344894 a 18360370. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação (ID n.º 

19317498). Réplica em ID n.º 19969736. Determinada a realização de 

prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 25925145. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve 

digressão sobre o benefício previdenciário nominado como 

“auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a 

recuperação da capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for 

insusceptível de recuperação para a atividade habitual, caso em que 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, que lhe 

possibilite o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

sendo aposentado por invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos 

termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de 

concessão de benefícios previdenciários, cujo deferimento dependa do 

auxílio de profissional com conhecimentos técnicos específicos, o Juiz 

pode designar um perito, que oficiará com órgão auxiliar do Juízo, sem 

interesse na lide e com o dever de guardar equidistância dos interesses 

em confronto. Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos 

no laudo pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No 

caso concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetida a 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora. No laudo pericial de ID n.º 25925145, 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. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA 

O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ABATIMENTO 

VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. Nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante, é 

prescindível a provocação administrativa antes do manejo da via judicial 

nas ações em que se pleiteia benefício previdenciário. Ressalva do 

entendimento pessoal do relator. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 4. Cumpridos o requisito da carência 

e qualidade de segurado: restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 

17.04.1997 a 17.06.1997 - fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e 

permanente (paciente vítima de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), 

devida a aposentadoria por invalidez a contar da cessação administrativa 

do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à 

Autarquia Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas 

pela via administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância 

com vistas a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa, ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) 

correção monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do 

benefício, nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. 

Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO TRF 

DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”. Além do mais, a condição de segurado do 

autor, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado na 

contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já 

havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dele para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” ID n.º 18344894, pg. 7). Trocando em 

miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o benefício 

pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o autor, dos 

requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de 

segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Por fim, prevê o art. 45 da Lei 8.213/91: 

“O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e 

cinco por cento).” Realizada a perícia médica, concluiu o médico perito que 

há incapacidade total e permanente, necessitando o autor de “auxílio 

constante para sair na rua, alimentação e higiene” (“sic” ID n.º 25925145, 

pg. 1). Desta maneira, há de ser concedido o acréscimo de 25% (vinte e 

cinco por cento) na aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovado 

a necessidade de assistência permanente de terceiros. O acréscimo será 

devido desde a conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez, sendo no presente caso a data da apresentação do laudo 

pericial, ou seja, em 7 de novembro de 2019 (ID n.º25925145). A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ URBANA. ADICIONAL DE 25% DEVIDO 

DESDE A DATA PERICIADA. DIB. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS. 1. Sentença proferida na vigência do NCPC: 

inaplicabilidade da remessa necessária. 2. A matéria remanescente nos 

autos fica limitada à controvérsia objeto das apelações. 3. No que se 

refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial (fl. 56) atestou que a 

parte autora sofre de cardiopatia, que a torna total e permanentemente 

incapaz, sem possibilidade de reabilitação, necessitando, inclusive, de 

ajuda de terceiros para a vida cotidiana, desde 07/2015. 4. O art. 45 da Lei 

n. 8.213/91 preconiza o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria 

por invalidez no caso de necessidade permanente de auxílio de terceiros. 

No caso, verificada tal necessidade por perícia médica (fls. 56), que 

atestou que a parte autora necessita da ajuda de terceiros, sem estimar a 

data do início da necessidade de ajuda de terceiros. 5. DIB: é devido o 

benefício de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. 6. O adicional de 25% 

sobre o valor da aposentadoria por invalidez é devido desde a data fixada 

no laudo pericial - fl. 56, qual seja, 07/2015. 7. O Ministério Público Estadual 

objetiva a limitação dos honorários contratuais entre 20 a 30%, sob o 

fundamento de existência de prática reiterada de advogados da Comarca 

de Jaraguá/GO, em celebrar contratos vultosos quanto à reserva de 

honorários. 8. A regra geral é a não intervenção do Poder Judiciário no 

percentual dos honorários contratuais pactuados. Todavia, 

excepcionalmente, há de se resguardar os interesses do representado 

hipossuficiente, mormente quando restar evidenciada possível 

abusividade da cláusula pactuada. 9. Os honorários abusivos podem se 

constituir em violação a dever ético (art. 34, XX, da Lei nº 8906/94), sendo 
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certo que o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB determina que 

os honorários profissionais deve ser fixados com moderação e, quando 

acrescidos dos honorários de sucumbência, não devem ser superiores às 

vantagens advindas em favor do constituinte. 10. Na hipótese, embora a 

jurisprudência tenha consolidado o patamar de 30% como limite máximo 

razoável referente aos honorários contratuais (REsp 155.200/DF), a sua 

redução a 20% do valor a ser recebido pelas partes nos processos 

previdenciários - com base em decisão liminar proferida na Ação Civil 

Pública nº 0621.14.0037626, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

face de Adriana de Freitas Barbosa de Oliveira e outro, com vistas a obter 

a revisão de cláusulas abusivas em contratos celebrados entre 

advogados e segurados da Previdência Social. 11. Mostra-se, neste 

contexto, razoável a remunerar a atividade advocatícia exercida pela 

advogada/apelante, o patamar de 20%, mormente tendo em conta a 

natureza da demanda e a hipossuficiência da parte assistida. 12. 

Apelação da parte autora parcialmente provida (itens 05 e 06) e Apelação 

d o  M P G O  p r o v i d a  ( i t e m  1 1 ) . ”  ( T R F - 1  -  A C : 

0 0 3 0 0 2 3 7 9 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 3 0 0 2 3 7 9 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 01/03/2019, negritei) 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 

EURÍPEDES RODRIGUES FERREIRA, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data da cessação do benefício (25/11/2018 – ID n.º 18344894, pg. 7). 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 COM ACRÉSCIMO DE 25% 

(vinte e cinco por cento), nos moldes do art. 45 da Lei n.º 8.213/91, a 

partir da data da apresentação do laudo pericial (7/11/2019 - ID n.º 

25925145), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados ao ID n.º 18362084 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: EURÍPEDES RODRIGUES 

FERREIRA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do 

benefício: 25/11/2018 – ID n.º 18344894, pg. 7; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25%: renda mensal: 100% (cem por 

cento) do salário de benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 

7/11/2019 - ID n.º 25925145. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-31.2019.8.11.0013

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001246-31.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco Votorantim 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 VOTORANTIM 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: 24162355, alegando, preliminarmente, a 

prescrição, bem como requereu a retificação do polo passivo, tendo em 

vista que houve a cessão do crédito para a BV Financeira. 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: 

24567699. Com vistas dos autos, a autora impugnou a contestação. Em 

seguida, em decisão proferida no Id: 27360641, 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: 27488183), o qual foi rejeitado no Id: 

27870985. Em cumprimento a decisão, a autora compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 

28293372. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De partida, DEFIRO o pedido de retificação do polo passivo, visto 

que os documentos carreados nos autos comprovam a cessão do crédito. 

Por consequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor, para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar como ré a BV Financeira – Crédito, Financiamento e 

Investimento. De outro vértice, pugnou, ainda, o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, 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. Neste sentido: 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 
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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 anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 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). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em junho de 2009 e o último em maio de 2014 (Id: 

19566502), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 23 de abril 

de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta do desconto de 

todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, com fulcro no 

art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão da 

autora e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio 

da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

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 via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001263-67.2019.8.11.0013

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001263-67.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos 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 BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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: 24296934, 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: 24566530. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27364049, 

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: 

27479259), o qual foi rejeitado no Id: 27871239. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28292580. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, pugnou o 

requerido pela extinção do feito, alegando que a pretensão do requerente 

encontra-se acobertada pelo manto da prescrição. Neste sentido, 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. Neste sentido: 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). Nesse toada, como o primeiro desconto ocorreu em julho de 

2008 e o último em maio de 2011 (Id: 19579681), e o ajuizamento da 

presente demanda ocorreu em 23 de abril de 2019, é certo que a 

pretensão de reparação por conta do desconto de todas as prestações 

vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontra-se 

fulminada pela prescrição. Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 

8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão da autora e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais 

e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais 

verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

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 via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001255-90.2019.8.11.0013

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001255-90.2019.8.11.0013 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 
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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: 24565252. O réu ofereceu contestação em 

Id: 25344354. No entanto, a defesa foi protocolada fora do prazo legal, 

conforme certidão no Id: 25361093. Com vistas dos autos, a autora 

impugnou a contestação intempestiva. Em seguida, em decisão proferida 

no Id: 27383026, 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: 27546975), o qual foi rejeitado no Id: 27871216. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293353. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão formulada 

pela parte autora comporta julgamento conforme o estado do processo, 

pois, a parte requerida é revel, o que coaduna “in totum” com o dispositivo 

legal expresso no art. 355, inciso II, do NCPC. Assim, verificada a ausência 

de manifestação defensiva por parte da parte ré, a pretensão contida na 

inicial deve ser acolhida para que a parte autora obtenha a declaração do 

negócio jurídico representado pelo contrato nº. 535117049, restituição do 

valor pago e a condenação do requerido ao pagamento de compensação 

monetária por dano moral. Em síntese, com a revelia da parte requerida, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

requerente, devendo a ação ser julgada procedente, por ser medida de 

rigor. Outrossim, a procedência do pedido de condenação em danos 

morais em razão da revelia, não implica automaticamente na imposição à 

parte requerida da obrigação de pagar o valor declinado pela autora na 

peça de ingresso. Isto porque, incumbe ao magistrado, avaliando o caso 

concreto e aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

além do efeito pedagógico da condenação por dano moral, mensurar o 

valor da compensação monetária. Em sendo assim, considerando que a 

autora tem 21 ações judiciais idênticas a essa em trâmite na Comarca de 

Pontes e Lacerda, é dever do magistrado evitar que o instituto do dano 

moral seja utilizado como mecanismo de enriquecimento. Em sendo assim, 

prudentemente FIXO o valor da compensação monetária em R$ 1.000,00 

(mil reais). Por fim, como a parte autora não demonstrou a ocorrência de 

má-fé do requerido ao implementar os descontos em seus proventos de 

aposentadoria, não se aplica o comando legal insculpido no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, devendo a restituição ser feita de maneira 

simples. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de: 

(i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato 

nº. 535117049; (ii) CONDENAR o requerido à restituição simples dos 

valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da 

autora; (iii) CONDENAR a parte requerida a indenizar Sofia Pereira Chaves, 

a título de compensação monetária por dano moral, em R$ 1.000,00 (mil 

reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (súmula 54 STJ). CONDENO o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor da 

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 via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000904-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000904-20.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Genésia Galdino de Souza Réu (é, s): Banco Bradesco S/A Vistos. 

GENÉSIA GALDINO DE SOUZA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 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: 22687046. O réu ofereceu contestação em 

Id: 23558026, 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: 24762329, 

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: 

27490086), o qual foi rejeitado no Id: 27870963. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28215986. 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. 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 
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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, o presente 

processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por 

envolver matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas 

em audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, 

constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e 

não sua faculdade, passar à prolação de sentença. Assim, passo à 

apreciação do pedido. A autora, por meio desta demanda, requer que seja 

declarada a inexistência do negócio jurídico realizado por meio contrato de 

nº 0123337019858 (Id: 19028791), alegando que nunca celebrou o 

referido negócio, nem mesmo autorizou que terceiros o fizesse em seu 

nome. Em lado oposto, o réu, após ter sido devidamente citado, 

apresentou contestação em Id: 23558026, o qual impugnou todas as 

alegações da autora, contudo, apenas de maneira geral, não adentrando 

nos detalhes que o presente caso possui. Além disso, percebe-se que o 

requerido não apresentou qualquer documento que comprove a realização 

do negócio jurídico, nem mesmo que a autora recebeu o crédito 

contratado. Cabe ressaltar, que a apresentação dos documentos 

mencionados no parágrafo anterior não se trata de inversão do ônus da 

prova, mas sim do ônus que o réu tem de provar seu direito ao crédito que 

reclama contra a autora. Ora, era ônus do requerido comprovar, de 

maneira cabal, que a autora realizou o empréstimo consignado (art. 373, II, 

do NCPC), porém, não o fez, deixando de apresentar nos autos, por 

exemplo, o contrato e o comprovante de recebimento do valor contratado, 

mesmo o réu tendo tais documentos em sua posse. Assim, diante da 

contumácia da parte requerida, não é possível reconhecer nenhum fato 

extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora de haver a 

declaração de inexigibilidade do negócio jurídico descrito na exordial. 

Neste viés, colaciono o seguinte aresto, “in verbis”: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000610-19.2018.8.11.0110 APELANTE: 

ODETE RO OWA RAIRATE APELADO: BANCO BMG SA EMENTA 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DESPROVIDO DE 

ASSINATURA – ART. 373, II DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – 

COBRANÇAS IRREGULARES – DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE 

COMPROVADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES - ABATIMENTO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO - DANO 

MORAL - CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ausente a comprovação da contratação 

regular do mútuo cujas cobranças incidem no benefício previdenciário da 

autora, deve ser reconhecida a inexistência do débito impugnado. Art. 

373, II do CPC. II – Para a repetição em dobro do indébito, na forma do art. 

42, parágrafo único do CDC, é imprescindível a comprovação da má-fé. 

(N.U 0000610-19.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Por outro 

lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, Sílvio de Salvo 

Venosa conceitua como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o 

dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento, ou, como definimos, um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso”. A definição de dano 

moral traz ínsita a ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um 

patrimônio e, como tal, necessita ser preservado das intercorrência 

havidas no seio social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal 

coloca como um dos fundamentos da nação o princípio da dignidade da 

pessoa humana. No entendimento de Alexandre de Morais: “A dignidade 

da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável 

da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 

demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo 

estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 

pessoas enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, 

à integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sofrido descontos em 

benefício, sem que tenha sido comprovada a existência da relação 

jurídica. Quanto ao montante da compensação, é certo que em 

decorrência da falta de parâmetros objetivos para fixar o quantum 

indenizatório, deve o magistrado, em atenção às suas finalidades, quais 

sejam, desestimular condutas análogas e servir como conforto a quem o 

recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios mencionados, sempre 

considerando o gravame em relação ao todo, respeitando elementos 

como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do 

ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira 

do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo assim, sua fixação 

não pode ultrapassar os limites do bom senso, respeitando-se, por 

conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante 

de tais argumentos, verifica-se que a autora tem 13 ações judiciais 

idênticas a essa em trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda, portanto, é 

dever do magistrado evitar que o instituto do dano moral seja utilizado 

como mecanismo de enriquecimento. Em sendo assim, prudentemente 

FIXO o valor da compensação monetária em R$ 1.000,00 (mil reais). Por 

fim, como a parte autora não demonstrou a ocorrência de má-fé do 

requerido ao implementar os descontos em seus proventos de 

aposentadoria, não se aplica o comando legal insculpido no art. 42, 

parágrafo único, do CDC, devendo a restituição ser feita de maneira 

simples. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC, para o fim de: 

(i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato 

nº. 0123337019858; (ii) CONDENAR o requerido à restituição simples dos 

valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da 

autora; (iii) CONDENAR a parte requerida a indenizar Genésia Galdino de 

Souza, a título de compensação monetária por dano moral, em R$ 1.000,00 

(mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (súmula 54 STJ). CONDENO o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do 

valor da 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 via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO IRA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000609-80.2019.8.11.0013. AUTOR: 

PAULO IRÃ GOMES DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25% proposta por PAULO IRÃ GOMES 

DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

Acostou à inicial procuração e documentos de ID n.º 18506708 a 

18508663. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação (ID n.º 21056189), 

todavia, de maneira intempestiva, conforme certidão de ID n.º 21124946. 

Determinada a realização de prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 

26140281. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

faz-se necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário 

nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago 

em decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta 

duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a 

cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve 

cessar quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, 

salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação para a 

atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetida a segurada, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

26140281, 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)”. Além do mais, a condição de segurado do 

autor, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado na 

contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já 

havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dele para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” ID n.º 21056190, pg. 1). Trocando em 

miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o benefício 

pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o autor, dos 

requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de 

segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Por fim, prevê o art. 45 da Lei 8.213/91: 

“O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e 

cinco por cento).” Realizada a perícia médica, concluiu o médico perito que 

há incapacidade total e permanente. “Periciando em regular estado geral, 

não responde às solicitações verbais, hiporocado. Deambula com auxílio 

da esposa, nega outras patologias. Cirurgia anterior de apendicectomia. 

Depende da esposa para sair de casa e alimentação” (“sic” ID n.º 

26140281, pg. 1). Desta maneira, há de ser concedido o acréscimo de 

25% (vinte e cinco por cento) na aposentadoria por invalidez, uma vez 

que comprovado a necessidade de assistência permanente de terceiros. 

O acréscimo será devido desde a conversão do auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, sendo no presente caso a data da 

apresentação do laudo pericial, ou seja, em 13 de novembro de 2019 (ID 

n.º 26140281). A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ URBANA. ADICIONAL DE 

25% DEVIDO DESDE A DATA PERICIADA. DIB. REDUÇÃO DE 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Sentença proferida na vigência do 

NCPC: inaplicabilidade da remessa necessária. 2. A matéria remanescente 

nos autos fica limitada à controvérsia objeto das apelações. 3. No que se 

refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial (fl. 56) atestou que a 

parte autora sofre de cardiopatia, que a torna total e permanentemente 

incapaz, sem possibilidade de reabilitação, necessitando, inclusive, de 

ajuda de terceiros para a vida cotidiana, desde 07/2015. 4. O art. 45 da Lei 

n. 8.213/91 preconiza o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria 

por invalidez no caso de necessidade permanente de auxílio de terceiros. 

No caso, verificada tal necessidade por perícia médica (fls. 56), que 

atestou que a parte autora necessita da ajuda de terceiros, sem estimar a 

data do início da necessidade de ajuda de terceiros. 5. DIB: é devido o 

benefício de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. 6. O adicional de 25% 

sobre o valor da aposentadoria por invalidez é devido desde a data fixada 

no laudo pericial - fl. 56, qual seja, 07/2015. 7. O Ministério Público Estadual 

objetiva a limitação dos honorários contratuais entre 20 a 30%, sob o 

fundamento de existência de prática reiterada de advogados da Comarca 

de Jaraguá/GO, em celebrar contratos vultosos quanto à reserva de 

honorários. 8. A regra geral é a não intervenção do Poder Judiciário no 

percentual dos honorários contratuais pactuados. Todavia, 

excepcionalmente, há de se resguardar os interesses do representado 

hipossuficiente, mormente quando restar evidenciada possível 

abusividade da cláusula pactuada. 9. Os honorários abusivos podem se 

constituir em violação a dever ético (art. 34, XX, da Lei nº 8906/94), sendo 

certo que o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB determina que 

os honorários profissionais deve ser fixados com moderação e, quando 

acrescidos dos honorários de sucumbência, não devem ser superiores às 

vantagens advindas em favor do constituinte. 10. Na hipótese, embora a 

jurisprudência tenha consolidado o patamar de 30% como limite máximo 

razoável referente aos honorários contratuais (REsp 155.200/DF), a sua 
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redução a 20% do valor a ser recebido pelas partes nos processos 

previdenciários - com base em decisão liminar proferida na Ação Civil 

Pública nº 0621.14.0037626, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

face de Adriana de Freitas Barbosa de Oliveira e outro, com vistas a obter 

a revisão de cláusulas abusivas em contratos celebrados entre 

advogados e segurados da Previdência Social. 11. Mostra-se, neste 

contexto, razoável a remunerar a atividade advocatícia exercida pela 

advogada/apelante, o patamar de 20%, mormente tendo em conta a 

natureza da demanda e a hipossuficiência da parte assistida. 12. 

Apelação da parte autora parcialmente provida (itens 05 e 06) e Apelação 

d o  M P G O  p r o v i d a  ( i t e m  1 1 ) . ”  ( T R F - 1  -  A C : 

0 0 3 0 0 2 3 7 9 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 3 0 0 2 3 7 9 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 01/03/2019, negritei) Destarte, considerando 

que a parte autora comprovou os requisitos necessários para a 

concessão do benefício, a implantação é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim 

de: a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em favor da parte 

autora PAULO IRA GOMES DA SILVA, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data da cessação do benefício (2/10/2019 – ID n.º 21056190, pg. 1). 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 COM ACRÉSCIMO DE 25% 

(vinte e cinco por cento), nos moldes do art. 45 da Lei n.º 8.213/91, a 

partir da data da apresentação do laudo pericial (13/11/2019 - ID n.º 

26140281), 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. CONFIMO a tutela de urgência de ID n.º 

18511355. 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 18511355 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: PAULO IRA GOMES DA 

SILVA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação do 

benefício: 02/10/2019 – ID n.º 21056190, pg. 1; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25%: renda mensal: 100% (cem por 

cento) do salário de benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 

13/11/2019 - ID n.º 26140281. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 30 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001551-49.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: WALLACE DOS SANTOS RODRIGUES. REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Vistos. WALLACE DOS 

SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO PARA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, também qualificado nos autos. Após o 

trâmite regular do feito, o requerente propugnou pela desistência da ação 

(ID nº. 26500690). O requerido foi intimado para manifestar-se, assim o 

fazendo em ID n.º 27285235. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. De acordo com a informação constante dos autos, o 

requerente não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. 

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o requerente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 

90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade 

pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as 

benesses da assistência judiciária gratuita. Considerando que o pedido de 

desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 

1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado. 

Após, 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. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 30 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002176-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MORENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002176-49.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: L. V. do S. S. REPRESENTANTE: CRISTIANE MORENO DOS 

SANTOS. EXECUTADO: ROBSON DE SOUZA. Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por L. V. dos S. S. representado por 

sua genitora Cristiane Moreno dos Santos, contra ROBSON DE SOUZA, 

todos devidamente qualificados. O feito tramitou regularmente, sendo que 

ao ID nº. 28804136 o exequente informou a composição acerca do objeto 

litigioso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O 

feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 407 de 443



resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO o executado em custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez 

por cento) sobre o crédito exequendo. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado em ID n.º 28804136, e por 

consequência, DETERMINO que sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará, conforme valores de ID n.º 

28350594, com observância na Resolução 11/2014-TP. Considerando o 

ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), 

DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 30 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.: 51431 Nr: 2911-51.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Proença de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar Fernandes Matias - 

OAB:12324/GO

 Analisados os autos, verifico deles não constar a mídia digital referente 

ao interrogatório judicial do acusado, embora às fls. 161- verso e 162, 

conste a realização de tal ato por carta precatória enviada ao juízo de 

Goiânia/GO.

 Deste modo, não obstante tenham as partes apresentado alegações 

finais, sustentando o Ministério Público haver sido decretada a revelia do 

réu (f. 177) e silenciando a defesa a tal respeito, verifico haver vício a ser 

sanado antes de prolação de sentença.

Providencie a secretaria o quanto necessário para a vinda aos autos da 

respectiva mídia, expedindo-se ofício ao juízo deprecado se necessário 

for, ou ainda, providenciado envio de nova missiva.

Após, intimem-se as partes para ciência e ratificação, ou reelaboração, 

das alegações finais já apresentadas.

Cumpra-se, após, intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERCY FLORES CABREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE DESPACHANTE EIRELI - ME (REQUERIDO)

CARLOS SILVA ONOFRE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001092-76.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GERCY FLORES 

CABREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELITON SANTIAGO 

ARAGAO POLO PASSIVO: CARLOS SILVA ONOFRE e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 

Data: 18/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 30 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004010-87.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MACARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003008-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERCY DIVINO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte promovente para apresentar contrarrazões ao recurso, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LOURENCO GONZALEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR VILELA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de julho de 2019, às 13h05min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA DEOCLECIANO 01862683190 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de setembro de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GUIMARAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCOES METALICAS ACOFORTE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001097-98.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:JHONATAN 

GUIMARAES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON OLIVEIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: CONSTRUCOES METALICAS 

ACOFORTE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 18/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 30 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: 1001098-83.2020.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

WERLY FRANCIEL GOMES FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1001098-83.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:WERLY 

FRANCIEL GOMES FEITOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAMAO 

WILSON JUNIOR POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 18/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: . 30 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000286-41.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Eventual prescrição será apreciada conjuntamente com o mérito. MÉRITO 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (salário, 

13º salário, férias, terço constitucional), como lhe competia, a procedência 

do pedido neste aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico 

o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – 

litteris: “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo 

respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência 

de prévia aprovação em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os 

Tribunais: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR 

AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO 

FGTS. 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário 

ser declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento 

destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 
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Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). O prazo prescricional aplicável para a cobrança de valores 

não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, 

sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com 

repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve 

por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “A 

modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos 

ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde 

logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo 

prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na 

presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 

bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na 

jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data 

desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 

se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente 

julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. Desse modo, somente há 

aplicação da prescrição quinquenal se a ação foi proposta após 

13/11/2019. No que concerne à demais verbas trabalhistas, o prazo 

prescricional é o quinquenal independentemente da data da propositura da 

ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARCIA CRISTINA DE 

SOUZA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para: a) condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS do 

período não prescrito (04/02/2015 a 20/12/2019); b) condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente a férias e respectivo 

adicional de 1/3 (um terço) de férias do período não prescrito (04/02/2015 

a 20/12/2019). Correção monetária: desde a data em que as parcelas 

deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). 

Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, 30 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001010-76.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXORÉU (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1001010-76.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE POXORÉU VISTO, 

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada de caráter 

antecedente, ajuizada por VALTÉRCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, em face do 

MUNICÍPIO DE POXORÉU. Narra a inicial, em síntese, que o requerente 

apresentou requerimento administrativo junto ao INSS para concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição. Seu pedido, no entanto, fora 

indeferido, por considerar não preenchido o requisito do período 

contributivo. Aduz a parte autora que de 01/01/19689 a 31/12/1992 

exerceu o cargo político de vice-prefeito, no entanto, tal interregno não 

consta nos registros do INSS, razão pela qual seu pedido teria sido 

indeferido. Postula, com base nisto, que seja concedida tutela provisória 

de urgência antecipada para fins de determinar ao município réu que 

apresente as fichas financeiras da época em que o requerido atuou como 

vice-prefeito, para fins de comprovar se as contribuições previdenciárias 

recolhidas de sua remuneração foram vertidas para os cofres da 

Previdência. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). A tutela de urgência 

antecipatória tem por fim antecipar os resultados que só seriam obtidos ao 

final do processo com a sentença meritória. Em outras palavras, é medida 

que confere eficácia imediata à tutela pretendida, na medida em que 

defere ao jurisdicionado o bem da vida que, com significativa 

probabilidade, lhe seria proporcionado na decisão definitiva. No caso dos 

autos, o pedido da parte autora não guarda pertinência direta, mas apenas 

indireta, com o que se obteria no provimento definitivo do processo de 

conhecimento. Também não se trata de tutela cautelar, uma vez que esta 

tem por objetivo apenas assegurar que eventual resultado obtido ao final 

do processo não se torne inútil. Exemplificativamente, o próprio Código 

Processual Civil elenca, como medidas cabíveis, o arresto, o sequestro, o 

arrolamento de bens, dentre outros. Na verdade, o que pretende a 

requerente é obter documentos que estão em poder da parte ré, a fim de 

aferir se houve ou não o repasse das contribuições descontadas de seu 

subsídio de vice-prefeito. No entanto, para a exibição de documentos ou 

coisas, o Código processual de 2015 trouxe procedimento incidental 

específico nos arts. 396 a 404 do CPC/15, além do procedimento de 

produção antecipada de prova dos arts. 381 a 383. Ademais, a 

jurisprudência do STJ admite[1], inclusive, a ação autônoma de exibição de 

documentos ou coisas, sob o rito do procedimento comum, com aplicação 

subsidiária das normas contidas nos arts. 396 a 404. À guisa de tais 

previsões, tanto doutrina quanto jurisprudência entendem não mais existir 

a possibilidade de esta medida ser buscada por meio de cautelar 

satisfativa, como outrora se admitia na vigência do código de 1973. 

Destarte, inexiste interesse processual, posto não ser o procedimento 

eleito adequado para a obtenção do direito pugnado. Saliente-se que, 

conforme ensina LIEBMAN, “o interesse de agir é representado pela 

relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se 

pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação 

consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao 

interesse lesado a proteção concedida pelo direito. [...] O interesse de agir 

é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e 

o provimento de tutela jurisdicional pedido” (Manual de Direito Processual 

Civil, tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1985, pp. 155/156 – Tradução). Em outras palavras, o 

que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é, em síntese, 

o “binômio necessidade-adequação; 'necessidade concreta da atividade 

jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" 

(Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.ª ed., São Paulo: Malheiros 

Editores, 2000, 406). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 330, III do CPC e julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito, à luz do art. 485, I da Novel Legislação processual civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO 

COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E 

ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO 

DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber 
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se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o 

ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do 

procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as 

instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, 

para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação 

ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e 

seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, 

que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, 

então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no 

âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares 

nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de 

exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente 

preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que 

instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à 

discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e 

seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e 

seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em 

seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de 

que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o 

juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse 

contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, 

autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a 

demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a 

subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece 

instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar 

incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou 

por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além 

das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na 

ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção 

antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na 

apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de 

prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a 

parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa 

apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, 

segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 

Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na 

produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 

2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória 

autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 

Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não 

propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, 

em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já 

existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para 

essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais 

adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de 

documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de 

observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código 

de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o 

disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de 

documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o 

requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita 

principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a 

jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação 

de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, 

exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma 

vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo 

se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não 

exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas 

coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de 

documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do 

demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente 

adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da 

ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de 

produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (REsp 

1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-21.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROMOVER REGULAR ANDAMENTO NO FEITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005143-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO OAB - MT27592/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROMOVER REGULAR ANDAMENTO NO FEITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-67.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA CASSIMIRO CELIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000200-67.2020.8.11.0014; Valor causa: R$ 20.144,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51), Liminar]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação acostada nos autos foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que procedo a Intimação da 

parte autora para Impugnar a Contestação. Poxoréu-MT, 29 de março de 

2020 LEANDRO WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000912-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NOE DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA N O PRAZO 

LEGAL APRESENTAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-55.2019.8.11.0014

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:

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO NA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-10.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO PEREIRA XAVIER (REQUERIDO)
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CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL PROMOVER REGULAR ANDAMENTO NO FEITO, MAIS 

PRECISAMENTE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADA NOS AUTOS POR DERRADEIRO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000234-76.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENICE MARIA DO NASCIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que considerando que pedido de 

dilação de prazo já esta ultrapassado, procedo a intimação da parte autora 

par promover reguhlar andamento no feito. Poxoréu/MT, 30 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-38.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000189-38.2020.8.11.0014; Valor causa: R$ 12.000,00; 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 acostada nos autos foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que procedo a Intimação da 

parte autora para Impugnar a Contestação Poxoréu-MT, 30 de março de 

2020 LEANDRO WANZELLER GUEDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000222-28.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000222-28.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: ADAIR ALVES DE ARAUJO REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA ALVES MAIA Vistos. Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas judiciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 320 e 321 do 

CPC/15. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-58.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA CAVALCANTE MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a Intimação da parte autora para Impugnar a 

Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000862-65.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATIVIDADE MOREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a contestação´foi 

protocolada no prazo legal Certifico ainda que procedo a intimação da 

parte autora para no prazo legal impugnar a contestação apresentada 

Poxoréu/MT , 30 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000433-98.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON ROVERI OAB - SP62397 (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE REITERO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA MISSIVA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 1384-12.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Willy de Sousa Xavier, Lecimar 

Rodrigues Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B, REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - 

OAB:24238/O

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

PREVENTIVA apresentado pelo acusado LECIMAR RODRIGUES CHAVES, 

mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios 

fundamentos.

Cientifique-se o Ministério Público e à Defesa.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Poxoréu/MT, 27 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85324 Nr: 1838-89.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Almeida Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Jose Cador - 

OAB:14323/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

PREVENTIVA apresentado pelo acusado CÁSSIO ALMEIDA XAVIER, 

mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios 
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fundamentos.

Cientifique-se o Ministério Público e à Defesa.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Poxoréu/MT, 27 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70183 Nr: 538-97.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Francisco de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que deixo de expedir, por hora, o alvará de liberação dos valores 

do requerente na conta do advogado informada à fl. 149, haja vista , o 

requerente ser analfabeto conforme fl. 45

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000404-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão Processo: 1000404-82.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Exequente para manifestar-se requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. POXORÉO, 30 de março de 2020 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-05.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. V. B. (REU)

 

PROCESSO N: 1000168-05.2020.811.0033 REQUERENTE: MARIA DOS 

REIS ALVES DA SILVA REQUERIDO: ANTÔNIO OLIVEIRA DECISÃO Visto. 

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, proposta 

por tutela antecipada proposta por MARIA DOS REIS ALVES DA SILVA, 

em face de ANTÔNIO OLIVEIRA. Narra a inicial que as partes tiverem um 

breve relacionamento, da qual adveio no nascimento da infante Yasmin 

Lorranny Alves da Silva, nascida em 07/04/2010. Aduz a autora que o 

requerido conhece sua filha, mas nunca a reconheceu. Postula, pela 

fixação de alimentos provisórios no importe de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). A inicial foi instruída com os documentos. Relatei. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, com base na declaração de pobreza juntada aos 

autos com a inicial, como também a natureza da causa, defiro a 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, como também 

determino o processamento dos autos em Segredo de Justiça, consoante 

disposto no art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil. É cediço que os 

alimentos provisórios são fixados para atender à necessidade urgente do 

alimentando, levando-se em consideração os elementos de convicção 

apresentados na fase postulatória, em caráter provisório, até que a 

controvérsia seja definitivamente solucionada por ocasião da sentença, 

após instrução regular do processo. No caso em tela, não obstante os 

argumentos expostos pela autora, não vislumbro indícios relevantes da 

paternidade, razão pela qual indefiro o pedido de alimentos provisórios. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS - INDÍCIOS DE FILIAÇÃO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 

Os alimentos provisórios podem ser fixados em sede de ação de 

investigação de paternidade, desde que haja fortes indícios de ocorrência 

da filiação pretendida, o que não restou demonstrado na atual fase 

processual, sendo imperiosa a reforma da decisão impugnada para 

decotar a fixação da verba”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0775.14.002016-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 

6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2015, publicação da súmula em 

08/05/2015) Diante do exposto, indefiro o pedido de alimentos provisórios 

postulado pela autora. Doutro norte, visando à resolução do feito, 

determino a remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência 

de mediação, conforme determina o artigo 334 do CPC e Provimento n.º 

09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Consigno que a 

audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

consignando que eventual ausência injustificada na audiência poderá 

ensejar no arbitramento de multa, conforme disposição legal. Havendo 

acordo, voltem os autos conclusos para homologação. Do contrário, 

deverá o requerido sair intimado para apresentação de resposta no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 7ª, Lei n. 11.804/2008). Notifique-se o digno 

Ministério Público. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000541-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALES SAMBUGARI OAB - MT23900/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. (REU)

 

SENTENÇA Visto, Tendo em vista a composição firmada, homologo o 

acordo e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários advocatícios. Transitada em julgado pela preclusão lógica, 

arquivem-se. Dê-se vista ao Ministério Público Estadual. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro-MT, 17 de marçode 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000215-13.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. S. D. C. (REQUERENTE)

A. C. D. C. (REQUERENTE)

A. K. S. D. C. (REQUERENTE)

T. S. D. C. (REQUERENTE)

A. M. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 413 de 443



 

PROCESSO N. 1000215-13.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ANTONIO 

CARLOS DA CRUZ REQUERIDO: JOSINETE DOS SANTOS DESPACHO 

Visto. Tendo em vista que a requerida apresentou contestação e 

reconvenção (Id. 23290705), intime-se o autor para que apresente 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 343, §1º). Após, 

concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 2019. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000663-83.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PENTEADO TRENTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO(A))

ELIAS VANIN OAB - MT10026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERILDO MOTTA RAMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000663-83.2019.8.11.0033 AUTOR: MARCOS PENTEADO 

TRENTIN REQUERIDO: ENERILDO MOTTA RAMOS DESPACHO Visto. Antes 

de analisar o pedido de revogação de tutela de urgência, considerando 

que o autor acostou documentos com a impugnação, intime-se o requerido 

para que se manifeste em 5 (cinco) dias, Após, concluso. São José do Rio 

Claro/MT, 7 de dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000931-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Intime-se a parte autora para manifestar sobre a contestação 

apresentada, em 10 (dez) dias e, após, voltem para decisão. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000422-12.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO: 1000422-12.2019.8.11.0033 AUTOR: LINDOMAR GOMES DA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

RIO CLARO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de LINDOMAR GOMES DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO. Aduz, em síntese, que Lindomar Gomes da Silva é 

portador doença “glaucoma primário de ângulo aberto” (CID 10 H40.1), e, 

conforme recomendação médica, necessita, com urgência, ser submetido 

à cirurgia oftalmológica no olho esquerdo denominada “trabeculectomia ou 

tubo”, posto que corre risco de adquirir cegueira irreversível. Destacou 

que ele já fora acometido de cegueira total no olho direito Encaminhada 

cópia dos autos ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico, para elaboração de 

parecer, este foi juntado aos autos id 20341390, concluindo que o 

paciente necessita da cirurgia recomendada com urgência. A inicial foi 

instruída com documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido na 

decisão do Id. 20377306. O Município de São Jose de Rio Claro/MT, 

regularmente citado, permaneceu inerte, conforme certidão do ID. O 

Estado de Mato Grosso, apresentou contestação no Id. 20637898, 

arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito 

postulou pela improcedência da inicial. Manifestação do Ministério Público 

no Id. 29139643. Relatei. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de 

LINDOMAR GOMES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. Inicialmente, passo a analisar 

a preliminar arguida pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual 

Sustenta o Estado de Mato Grosso a ausência de interesse processual da 

parte autora, sob o fundamento de que o direito do paciente não esta 

albergado pelo ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas 

apenas um direito social. O interesse processual, não se confunde com a 

existência de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este 

consiste na imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado 

decida a controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

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 impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 
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constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) . Ademais, a responsabilidade dos entes públicos no que se 

refere à saúde dos que necessitam de atendimento, é de natureza 

solidária, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Por fim, anoto 

que o ente Público somente poderá ser compelido ao fornecimento dos 

procedimentos médicos comprovadamente necessários ao tratamento do 

requerente. Referida prova deve ser feita por meio de prescrição de 

profissional médico devidamente habilitado. Sobreleva registrar que não há 

comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, haja 

vista a concessão da liminar tem o intuito apenas e tão somente de fazer 

cumprir os dispositivos constitucionais que garantam o livre e irrestrito 

acesso dos mais necessitados à saúde e ao fornecimento de 

medicamentos, como garantia basilar insculpida na Carta Magna de nosso 

país. Impede consignar, ainda, que é perfeitamente possível a fixação de 

multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial, nos termos do 

artigo 537, § 4º, do Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a 

multa fixada por dia de descumprimento, se afigura perfeitamente plausível 

e dentro dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por 

nossas leis. - Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, 

confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido 

o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000714-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

AUTOS Nº. 1000714-94.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA RAQUEL 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Aposentadoria por idade rural 

c/c Tutela de Urgência, ajuizada por Maria Raquel de Oliveira, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos. Aduz, 

em síntese, que nasceu em 03/05/1691, sempre exerceu atividade rural 

emeconomia familiar, possuindo, assim, os requisitos necessários para 

aposentadoria por idade rural. A inicial foi instruída com documentos. 

Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação 

postulando pela improcedência da inicial (Id. 22153207). Impugnação no Id. 

22574907. Em sede de audiência de instrução e julgamento foi colhido o 

depoimento das testemunhas Nelson Schmidt, Paulo Eleoterio de Almeida, 

Claudomiro Cardoso de oliveira e João José do Amaral. (Id. 28612287). 

Relatei. Fundamento e decido. Estando devidamente instruído o feito e não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito. 

Dispõe o artigo 1º da Lei 8.213/91 que: “Art. 1º - A previdência social 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e de 

reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente”. 

Acerca do tema, SÉRGIO PINTO MARTINS, leciona: “É a Previdência Social 

o segmento da Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, 

de regras e de instituições destinado a estabelecer um sistema de 

proteção social, mediante contribuição, que tem pro objetivo proporcionar 

meios indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei”. (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed., Atlas: São Paulo, p.300). Quanto à seguridade social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“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”. Inicialmente, cumpre analisarmos se ao/a Requerente realmente se 

enquadra como trabalhador rural em regime de economia familiar. 

Vejamos: 1) Declaração de Exercício de Atividade Rural; 2) Declaração de 

Trabalhador Rural; 3) Contrato de Concessão de Uso sob condição 

Resolutiva em nome de Nivair de Oliveira Melo e Silvania de Oliveira Melo, 

filha da autora, 4) diversas notas fiscais em nome da autora. Além do 

mais, não obstante a documentação carreada aos autos, atendendo à 

exigência do § 3º, do artigo 55 da Lei 8.213/91, as testemunhas ouvidas 

em audiência de instrução e julgamento foram claras ao afirmar que o 

Requerente, juntamente com sua família, trabalhava no meio rural, em 

regime de economia familiar. Quanto ao período de carência exigido em lei, 

segundo conceito embutido no artigo 26 da Lei 8.213/91, é “o número 

mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário 

faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia 

dos meses de sua competências.” Em contrapartida, expressam os artigos 

26, Inciso III e 39, inciso I, da Lei já mencionada que: “Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: .................................... II 

– os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 

especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;” “Art. 39. Para os 

segurados especiais, referidos no inciso VII 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, desde que comprove 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;” (Grifei). Pelo conceito trazido pelo artigo 

24 acima transcrito, período de carência, é o número mínimo de 

contribuições mensais, a fim de que seja concedido o benefício, para que 

se possa custear a previdência social. Quando se tratar de trabalhadores 

rurais (como é o caso do (a) Requerente), por serem segurados especiais 

(art. 11, inciso VI da Lei 8.213/91), a concessão do benefício independe 

de contribuição pecuniária mensal, sendo que, o período de carência, será 

o exercício efetivo da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 

correspondentes à carência, constante na tabela do art. 142, que, no 

caso do Requerente, pois se leva em conta o ano em que o segurado 

implementou as condições para à obtenção do benefício, o que no 

presente caso em consonância com os artigos 48 parágrafo único e 143, II 
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da Lei 8.213/91, está suficientemente comprovado considerando-se os 

documentos carreados aos autos. Impede registrar que o extrato do CNIS 

acostado no Id, indica a existência de vínculos urbanos esparsos e 

exíguos que não infirmam a condição de trabalhadora rural da autora 

(TRF1, AC 0009556-84.2015.4.01.9199/MG, Desembargador Federal Jamil 

Rosa de Jesus Oliveira, DJ de 09/03/2017). Cumpre salientar que através 

das provas colacionadas nos autos, se observa que, na data em que 

completou 55 anos de idade, comprovou o período de carência. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

Instituto-Requerido ao pagamento da aposentadoria por idade a 

Requerente Maria Raquel de Oliveira, equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir do requerimento administrativo. Extingo o Processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, para fins de correção monetária deverá ser adotado o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de 

mora são fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a 

partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês. Condeno a autarquia 

ré, ainda, ao pagamento dos honorários do advogado da autora, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita 

(parcelas vencidas até o momento da prolação desta sentença), a teor do 

que dispõe a Súmula 111 do STJ. Fundamento o referido percentual, de 

acordo com o artigo 85, §2º, do NCPC. Atendendo ao disposto no art. 

1.288 da CNGC, especifico as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício. I - Nome do segurado: Maria Raquel de Oliveira II- 

Benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL III – NIT: 

13177635403 IV - Numero do benefício: 164936225-1 V - Renda mensal 

atual: um salário mínimo vigente VI - Data de início do benefício: 05/06/2017 

VII - renda mensal inicial: 100% do salário-de-benefício do(a) autor(a) 

Encaminhe-se também os documentos indicados no art. 387 da CNGC, in 

verbis: “Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da 

cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão 

de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento).” Cumpra-se, arquivando-se 

oportunamente. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

4 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000132-94.2019.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE MARIA 

MARIANO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Visto. 

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob 

pena de indeferimento. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 4 de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 90714 Nr: 360-52.2020.811.0033

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DRº ROMILTO GROTA JUNIOR- DELEGADO DE POLICIA 

DE SÃO JOSE DO RIO CLARO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO, DANILO VENTURA MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO SILVA DA CUNHA - 

OAB:25215/O

 Vistos.

A defesa do indiciado Danilo Ventura Marim, novamente postulou seja 

revogada a custódia preventiva dele ou seja esta substituída por prisão 

domiciliar. Aduziu, desta feita, o surgimento de fato novo, risco de 

contágio da COVID-19, cuja prevenção assinalou ser o isolamento, medida 

inviável dentro da cadeia púbica que se encontra.

Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.

 Decido.

Em que pese o requerimento da defesa e os argumentos usados para 

fundamentar seu pedido de revogação entendo que a manutenção do 

decreto de prisão é necessária.

 Observa-se que a custódia preventiva do acusado foi decretada em 

05/03/2020, por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de 

ser necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do 

fato investigado e conveniência da instrução criminal, elementos não 

desvanecidos.

Demais disso, diante da pandemia enfrentada mundialmente a 

recomendação é o isolamento social, no qual já se encontra o postulante. 

Demais disso, já foram envidadas medidas pertinentes visando prevenir a 

contaminação em cadeias públicas e presídios, diminuindo o fluxo de 

pessoas e, ainda, com a determinação da proibição temporária de visitas.

De outro lado, não fora registrado qualquer caso da doença na cadeia 

pública de Juína, o que, em tese, exigiria medidas outras visando conter 

disseminação do vírus. Assim, não há sequer indícios que a clausura o 

exporá a risco.

 Demais a mais o requerente não integra o grupo considerado de risco 

(maiores de 60 anos de idade, portador doença crônica, 

imunossupressora ou respiratória) pelo menos nada foi coligido nos autos 

nesse sentido, o que recomenda permanência no cadeia que encontra, 

sem risco de contaminação.

Ante o exposto, em razão da persistência dos motivos que justificaram a 

decretação da prisão preventiva do investigado e, em consonância ao 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar 

de DANILO VENTURA MARIM, qualificado nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22440 Nr: 2304-12.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado até o limite do crédito exequendo e conforme atualização 

informada pelo Exequente.Como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. 

[...]Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC:Art.854. Para possibilitara penhora de dinheiro 

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

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

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

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao 

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

InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 
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Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1156-58.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, NANTES COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER, VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHAFER 

SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013, ROBSOM HUILSON COLLI - OAB:11001-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14243

 Vistos,

Intime-se, pessoalmente, a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

prosseguir com o feito, notadamente manifestando-se acerca do teor da 

certidão de fl. 139, requerendo o que entender necessário à satisfação de 

seu crédito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56471 Nr: 1928-16.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA, 

VALDIR RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA.

A executada demonstrou nos autos ter sido deferido, por meio da decisão 

de fls. 112/115, o pedido de recuperação judicial formulado perante do 

juízo da Vara Especializada em Falências e Recuperação Judicial da 

Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Cód. 848080, razão pela qual pleiteou, 

com fulcro na decisão do C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Especiais números 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP, a 

suspensão da presente execução.

Em resposta, o exequente requer o prosseguimento do feito.

No entanto, tratando-se de execução fiscal em desfavor de empresa em 

recuperação judicial, torna-se imperiosa a suspensão do processo tendo 

em vista a afetação da temática ao rito dos recursos repetitivos perante o 

Superior Tribunal de Justiça, recebendo o tema o número 987.

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a 

proposta de AFETAÇÃO dos Recursos Especiais nº 1.757.145/RJ, 

1.760.907/RJ, 1.765.854/RJ, 1.768.324/RJ, 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 

1.172.488/SP ao rito dos recursos repetitivos, determinando-se a 

suspensão da tramitação de processos pendentes, individuais ou 

coletivos em todo território nacional, que versem sobre a possibilidade da 

prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, 

em sede de execução fiscal de dívida tributária ou não.

Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO desta demanda, até o 

julgamento dos Recursos Especiais nº 1.757.145/RJ, 1.760.907/RJ, 

1.765.854/RJ, 1.768.324/RJ, 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.172.488/SP.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 86956 Nr: 1081-38.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 PROCESSO: 1081-38.2019.811.0033

CÓDIGO: 86956

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: ANDERSON FERREIRA ROCHA

SENTENÇA

 Visto.

Trata-se de AÇÃO PENAL noticiando a prática, em tese, dos crimes 

previstos no art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006, e art. 12, caput, 

da Lei Federal nº 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal, no qual 

consta como averiguado ANDERSON FERREIRA ROCHA, devidamente 

qualificado nos autos.

Às fls. 247 consta manifestação do representante do Ministério Público 

pugnando pela extinção de punibilidade do investigado, com fulcro no art. 

107, I, do Código Penal.

Relatei. Fundamento e Decido.

Diante do falecimento do réu, conforme faz prova certidão de óbito 

encartada às fls. 250, DECLARO EXTINTA a pretensão punitiva estatal, 

nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Transitada em julgado, procedam-se com as baixas e demais cautelas 

devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 13 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 89734 Nr: 2322-47.2019.811.0033

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Para viabilizar a busca de endereço requerida às fls. 12, mister seja 

informado nos autos o CPF dos sócios da empresa requerida.

Assim, intime-se a requerente para que informe, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o número do CPF das pessoas cujo endereço visa obter via sistema 

BACENJUD.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, tornem-se os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55831 Nr: 1463-07.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal e considerando o art. 8º, da 

Portaria-Conjunta 249/2020, impulsione os autos requerendo o que 

entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000350-88.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO MAGRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000350-88.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A Requerido: 

Eder Fabio Magri Vistos etc. 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do 

credor para, em 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais correspondentes à distribuição, porque o Sistema 

PJe acusa a inexistência de guia vinculada ao feito, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção processual sem 

resolução de mérito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000281-90.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE LARANGEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE PAULO DO COUTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Processo PJe nº 1000281-90.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Modificação 

de Guarda Requerente: M. da S. C. e R. A. da S. C., representados por 

sua avó materna Cilene Laranjeira da Silva Requerido(a/s): José Paulo do 

Couto Beatriz da Silva Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DE GUARDA C/C ALIMENTOS E VISITAS em que os litigantes compuseram 

amigavelmente no Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, requerendo a homologação do acordo e extinção do feito 

(Termo de Sessão de Conciliação de Id. 28667949). Com vista eletrônica 

dos autos, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela homologação 

do acordo (Id. 30399838). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito. 3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de Id. 28667949, e, como tal, JULGO O MÉRITO da 

demanda para homologar a transação efetivada entre as partes, com 

fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC. Sem custas e despesas 

processuais, ante a gratuidade da justiça concedida. Certifique-se o 

trânsito em julgado, considerada a expressa renúncia ao prazo recursal, 

e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e providências 

de estilo. Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001214-63.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO OAB - SP172579 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEMAR RIBEIRO DIAS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1001214-63.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência 

Requerido(a/s): Espólio de Aparecido Gomes da Costa Ozemar Ribeiro 

Dias Vistos etc. 1. Certifique-se o Sr. Distribuidor se as custas 

correspondentes à distribuição desta demanda foram recolhidas, 2. 

Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para, em 15 

(quinze) dias, trazer aos autos a decisão da 18ª Vara Cível do Foro 

Central Cível da Comarca de São Paulo/SP que declinou da competência 

para julgamento do feito para esta unidade judiciária. 3. Cumpridas essas 

providências, conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51068 Nr: 186-87.2013.811.0033

 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: DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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. (...) É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Passo, 

nos termos do artigo 353, do Código de Processo Civil, ao julgamento 

conforme o estado do processo. (...) Inexiste, por ora, a possibilidade de 

extinção do processo (art. 354, CPC) ou mesmo de julgamento antecipado 

do mérito (art. 355, CPC) ou, ainda, de julgamento antecipado parcial do 

mérito (art. 356, CPC), razão pela qual procedo ao saneamento e 

organização do feito (art. 357, CPC): Não existem nulidades a declarar ou 

irregularidades a sanar. Assim, declaro saneado o feito.(...) Delimito como 

questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória: a) o tempo da 

posse do requerente sobre o imóvel usucapiendo, e b) a qualidade da 

posse do requerente sobre o imóvel usucapiendo. Defiro a produção de 

prova oral, consistente no depoimento pessoal do Requerente e das 

testemunhas eventualmente arroladas. Caso ainda não indicado, na inicial 

ou na resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentarem em 

cartório, na forma do artigo 357, § 4º e 450 do Código de Processo Civil, o 

rol de testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 15 dias. 

(...) Caberá à parte autora o ônus probatório acerca das questões de fato. 

(...) Delimito como questões de direito relevantes para a decisão de mérito: 

a presença ou não dos requisitos pessoais e reais para a usucapião do 

imóvel usucapiendo. (...) Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 (vinte e três) de julho de 2020, às 13h30min. 3. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52281 Nr: 1540-50.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI DE SOUZA LIMA, GENI DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 
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SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Junte-se a este feito cópia da sentença prolatada às fls. 16/18 dos 

autos apensos, a qual constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial.

b) Após, intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerente para, 

em 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, postulando o 

que entender de direito.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57034 Nr: 2372-49.2014.811.0033

 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): JOSÉ TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a prescrição da cédula 

rural hipotecária nº 11156073-8 (97/00110-4) objeto dos autos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO EXECUTIVO, com 

fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.Condeno o exequente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 

85, § 2º, do NCPC.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58423 Nr: 375-94.2015.811.0033

 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: MARIA MARTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

LUCIRIO ANTERO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. (...) É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Passo, 

nos termos do artigo 353, do Código de Processo Civil, ao julgamento 

conforme o estado do processo. Inexistindo questão prévia (preliminar ou 

prejudicial) ou processual a ser resolvida, tampouco a possibilidade de 

extinção do processo ou mesmo de julgamento antecipado do mérito, 

procedo ao saneamento do feito. As partes estão bem representadas nos 

autos, não existem nulidades a declarar ou irregularidades a sanar, ante a 

inexistência de vícios. Declaro, pois, saneado o feito. (...) Delimito como 

questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória: a) o tempo da 

posse da requerente sobre o imóvel usucapiendo, e b) a qualidade da 

posse da requerente sobre o imóvel usucapiendo. Defiro a produção de 

prova oral, consistente no depoimento pessoal da Requerente e das 

testemunhas eventualmente arroladas. Caso ainda não indicado, na inicial 

ou na resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentarem em 

cartório, na forma do artigo 357, § 4º e 450 do Código de Processo Civil, o 

rol de testemunhas a serem ouvidas. (...) Caberá à parte autora o ônus 

probatório acerca das questões de fato. (...) Delimito como questões de 

direito relevantes para a decisão de mérito: a presença ou não dos 

requisitos pessoais e reais para a usucapião do imóvel usucapiendo. 

Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento (art. 357, V, 

CPC) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 (vinte e 

três) de julho de 2020, às 14h30min. Por fim, ante o encerramento das 

atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO em substituição, 

como curadora especial ao requerido citado por edital, Lucirio Antero de 

Oliveira, a advogada REJANE BUSS SONNENBERG, OAB/MT 5.862, cuja 

verba honorária será fixada em momento oportuno. 3. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 907-68.2015.811.0033

 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: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALERIO SPECIAN 

- OAB:4367

 Vistos etc. 1. (...) É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. (...) 

Inexiste, por ora, a possibilidade de extinção do processo (art. 354, CPC) 

ou mesmo de julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC) ou, ainda, de 

julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, CPC), razão pela qual 

procedo ao saneamento e organização do feito (art. 357, CPC): Não 

existem nulidades a declarar ou irregularidades a sanar. Delimito como 

ponto controvertido a ocorrência ou não do nepotismo. Defiro a produção 

de prova oral, consistente no depoimento das testemunhas arroladas 

pelas partes. Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, 

intimem-se as partes a apresentarem em cartório, na forma do artigo 357, 

§ 4º e 450 do Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem 

ouvidas. (...) 3. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 6 

(seis) de agosto de 2020, às 13h30min. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências: a. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do 

Requerido para (i) no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, 

requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta decisão (art. 357, § 1º, 

CPC), (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente o rol das 

testemunhas cuja oitiva pretenda, sob pena de preclusão, e (iii) 

comparecer à audiência designada. b. INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas as fls. 616-verso, expedindo-se, em se tratando de testemunha 

residente fora desta Comarca, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. c. INTIME-SE 

pessoalmente o réu para que compareça à audiência designada a fim de 

prestar depoimento pessoal, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1, do CPC (Se a parte, pessoalmente intimada para prestar 

depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer 

ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). d. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65333 Nr: 1831-45.2016.811.0033

 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: LAUDICEIA MELQUIADES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação, e, por consequência, 

ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 

1º, do CPC/2015.Via de consequência, pela sucumbência, condeno a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte requerida, verba 

essa que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC/2015, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Resta, no entanto, suspensa a exigibilidade, em razão da assistência 

judiciária gratuita concedida à parte autora.Transitada esta em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa 

na distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 1159-37.2016.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA MOTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Despejo 

e pedido de Tutela de Urgência em que, após apresentação de 

contestação e impugnação à contestação, as partes pugnaram pela 

produção de prova oral em audiência de instrução.

2. Existem irregularidades e vícios sanáveis no feito que impedem o 

imediato julgamento conforme o estado do processo, no caso, a ausência 

de representação processual do requerido.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Depreque-se a intimação do requerido à Comarca de Sorriso – MT, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, 

constituindo novo mandatário, sob pena de ser considerado revel [CPC, 

art. 76, § 1º, II].

b. Com o retorno da missiva, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Capítulo X, Título I, Livro I, Parte Especial, Código de Processo 

Civil).

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63092 Nr: 649-24.2016.811.0033

 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: ARMELINDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 342/343, notadamente o item 

“d”:

 “Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer”.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 1640-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMARA DA SILVA ASSIS, JOÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fl. 141 e, por consequência, determino a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o 

artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, intime-se o 

exequente, através de seus advogados, para requerer o que entender de 

direito.

3. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

forense e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54304 Nr: 134-57.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente, através de seus advogados constituídos 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

2. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56344 Nr: 1837-23.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA FUSCO ROCHA

 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:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 83/83-verso, diante da expressa 

concordância da autarquia executada (fl. 86-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado no cálculo 

de fls. 83/83-verso, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor 

da exequente e sua patrona, condizente aos honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58072 Nr: 165-43.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLÁSTICA MARIA CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 342/343-verso, notadamente 

o item “d”:

 “Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer”.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25089 Nr: 2320-29.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT
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 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, VI, ambos 

do Código Penal, e art. 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE de RICARDO ALONSO, ante a prescrição em abstrato da 

pretensão punitiva estatal, quanto aos crimes previstos no art. 38 e 60, 

ambos da Lei 9.605/1998.Ciência ao Ministério Público Estadual.Intime-se, 

via DJe, a defesa técnica do réu.Desnecessária a intimação do(a/s) 

réu(s), indiciado(a/s), autor(es) do fato, menor(es) infrator, considerada a 

regra prevista no art. 1.387, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial [Art. 1.387. Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato].Transitada esta em julgado, procedam-se as comunicações de 

estilo e, em seguida, arquivem-se.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo TJ/MT. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se, com urgência, porque se trata de 

processo afeto à metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29053 Nr: 2932-30.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO RODRIGUES DE SOUZA, GESUE 

TANCREDO FIGUEIREDO, WILSON DE SOUZA NARDINI, ELIOMAR GOMES, 

ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, VALDIR 

BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, VI, ambos 

do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Gesué Tancredo 

Figueiredo, Eliomar Gomes, Ramão Rodrigues de Souza, Altamir Gimenes 

do Amaral e Wilson de Souza Nardini, qualificados nos autos, ante a 

prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, quanto ao(s) 

crime(s) de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, 

da Lei Federal nº 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288, caput, do 

Código Penal). (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000349-06.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALES SAMBUGARI OAB - MT23900/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000349-06.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais Requerente(s): Gervásio Ferreira de Souza 

Junior Requerido(a/s): Paschoalotto Serviços Financeiros Administradora 

de Consórcio Nacional Honda Ltda Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que o Requerente objetiva “(…) a 

concessão da tutela parcial referente a busca e apreensão, para que o 

autor possa continuar com o bem até que seja resolvida a questão do 

pagamento;” (Id. 30763353), sendo que, no mérito, pugna pela 

condenação do Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

a título de indenização por danos morais. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. A petição inicial necessita ser emendada. 

Pretende o Requerente, em tutela provisória, “(…) seja deferida a 

consignação em juízo para que garanta que não ocorra busca e 

apreensão do bem até que seja concluído a presente demanda (…)” (Id. 

30763353). Contudo, não especifica qual cláusula contratual entende 

abusiva ou ilegal, tampouco discrimina o valor que entende devido para 

fins de consignação, desatendendo o comando legal inscrito no art. 330, § 

2º, do CPC/2015: “Art. 330. A petição inicial será indeferida: (…) § 2º Nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” (grifei e negritei). Lado outro, nota-se que o 

Requerente pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

a alegação de que não se encontra em condições de arcar com os custos 

do processo e honorários sucumbenciais. Pois bem. A inteligência da nova 

norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (CPC/2015, 

art. 98), sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º). Na hipótese dos autos, malgrado 

a evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar ao Requerente 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão da gratuidade, principalmente, porque, apesar de 

se qualificar como encarregado de armazém, não trouxe aos autos outro 

documento capaz de demonstrar seus rendimentos, a exemplo, do holerite 

e da declaração anual de seu imposto de renda. Ressalte-se, por 

oportuno, que quando da contratação tida por abusiva, qualificou-se o 

Requerente como representante comercial, auferindo renda mensal de R$ 

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) [Id. 30763846]. Circunstâncias 

todas essas a realçar a necessidade de demonstração da insuficiência 

alegada para posterior análise do pedido de gratuidade da justiça. 3. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: (a) INTIME-SE, 

via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, (i) emendar a petição inicial para especificar qual 

cláusula contratual entende abusiva ou ilegal e discriminar o valor que 

entende devido para fins de consignação, e (ii) juntar documentação 

probatória que comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de 

pagamento das despesas inerentes às taxas e custas judiciárias. (b) 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001270-96.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE BATISTA ELIZIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1001270-96.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente(s): Sicredi Centro Norte Requerido(a/s): Janete 

Batista Eliziario Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido de liminar, em que o requerente aduziu que celebrou com a 

requerida instrumento particular de financiamento, com cláusula de 

alienação fiduciária, tendo como garantia ao credor-fiduciário o(s) 

seguinte(s) bem(ns): Biz, Gasol, cor: branca, marca: honda, ano/mod.: 

2019/2019, chassi: 9C2JC7000KR202024, renavam: 01187988526, placa 

QCL-7803. O requerente narrou, ainda, que o(a) Requerido(a) tornou-se 

inadimplente, deixando de pagar as prestações vencidas, acarretando, 

consequentemente, no vencimento antecipado de toda a dívida, atualmente 

orçada em R$ 7.875,86, sendo constituído em mora por intermédio de 

instrumento de notificação extrajudicial e, até a data da propositura do 

presente feito, persiste a inadimplência. Por fim, afirmando estarem 

presentes os requisitos legais, o Autor requereu a concessão da liminar 

de busca e apreensão do bem acima descrito. É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. 2. Analisando a exordial, é possível aferir que a 

parte autora requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. 

Pretende ainda seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, depositar o valor integral da dívida, devidamente acrescida das 

custas e honorários advocatícios e, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer sua defesa. O provimento liminar, todavia, não comporta 

acolhimento. A comprovação da constituição do devedor em mora é 

condição imprescindível para a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, a teor do artigo 2º, § 

2º, do Decreto Lei nº 911/69, dar-se-á por iniciativa do credor fiduciário 
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mediante carta registrada com aviso de recebimento, que será 

considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor 

quando da celebração do contrato. Na hipótese, constata-se que sequer 

cópia da notificação extrajudicial fora acostada aos autos, sendo que, 

acaso seja, o aviso de recebimento (AR) foi devolvido ao Requerente com 

a anotação “Não Procurado” (Id. 26675741, págs. 1/2), a revelar que, em 

tese, não restou demonstrada a constituição do devedor em mora. A 

orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça é 

firme na compreensão de que para a constituição do devedor em mora 

nos instrumentos particulares gravados com cláusula de alienação 

fiduciária, é indispensável a comprovação do encaminhamento da carta 

registrada ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo 

recebimento, situação não verificada nestes autos. Nesse sentido, dentre 

outros, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. 

Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da 

orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

10/03/2015, DJe 16/03/2015). 3. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO vindicada na exordial. 4. INTIME-SE o(a/s) 

advogado(a/s) da instituição financeira requerente, via DJe, sobre o teor 

desta decisão. 5. CITE-SE o(a) Requerido(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Lei nº 

911/69, consignando no mandado as advertências legais contidas no art. 

341 do CPC. 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: 1000991-13.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/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))

 

AUTOS Nº. 1000991-13.2019.8.11.0033 REQUERENTE: CARLOS 

ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR, proposta por 

CARLOS ROBERTO DA SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Inicialmente, passo a analisar as questões preliminares arguidas. - 

Interesse de Agir Analisando os autos restam presentes os requisitos do 

interesse de agir necessários ao regular e válido processamento do feito, 

quais sejam: utilidade e necessidade da demanda, sendo aquele 

caracterizado pela possibilidade de um resultado prático favorável e este 

a necessidade de ingressar em Juízo. Superada as questões preliminares, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 116,05 (cento e dezesseis 

reais e cinco centavos). Sustenta o autor que adquiriu um plano de 

telefonia móvel da empresa Requerida, sendo que no ano de 2018 diante 

de falhas na prestação do serviço, ingressou com o Processo nº 

100058004.2018.8.11.0033 visando o cancelamento do plano, a reparação 

dos valores pagos e indenização por danos morais. Assevera que 

durante o referido processo, restou comprovada a falta de prestação dos 

serviços, tendo a empresa ré, na própria contestação, a informado o 

cancelamento do plano devido a inadimplência do mês de setembro de 

2018. Alega que mesmo após o cancelamento do continuou a receber 

faturas telefônicas referentes ao plano, tendo seus dados sido inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito. A requerida, por sua vez, sustenta 

que a linha telefônica do autor este ativa 18/02/2016 a 23/02/2019, sendo 

que o débito se refere ao consumo durante este período. Não obstante os 

argumentos expostos pelo requerido, vislumbra-se que nos autos n. 

100058004.2018.8.11.0033, a empresa ré informou a linha telefônica do 

autor foi devidamente cancelada em razão da inadimplência em setembro 

de 2018. Assim, diante do cancelamento temos que os débitos inscritos os 

órgãos de proteção ao crédito não indevidos já que posteriores a 

informação do cancelamento da linha telefônica. Assim, restou 

comprovada a qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição nominal e se a 

prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 
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oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 27 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-87.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DE SOUZA MELO CASTRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000138-87.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 30 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000610-88.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA DE ARAUJO BEZERRA OAB - 147.306.184-91 

(REPRESENTANTE)

ERICK CASTELO BRANCO OAB - PE24511-D (ADVOGADO(A))

MARCELO VIEIRA LAFAYETTE BITU OAB - PE40788 (ADVOGADO(A))

EZEQUIAS DE MELO FARIAS OAB - PE47073 (ADVOGADO(A))

VANESSA MARIA VIEIRA BITU OAB - PE18251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000610-88.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 30 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000123-21.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO GONCALVES LIMA OAB - RO0002800A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO - ME (REQUERIDO)

GERONILDO PEREIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

MARIA DE FATIMA TAVARES CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000123-21.2018.8.11.0049 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, 30 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-30.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO LUIZ TOSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000437-30.2019.8.11.0049 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, bem como 

as custas da carta precatória, 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, 30 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000562-32.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IRANEIDES CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES OAB - GO41834 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 30 de março de 2020. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000586-26.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIDES PIOVESAN (REU)

MARIDES PIOVESAN - ME (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Intime-se a Parte Requerente para se manifestar quanto aos 

embargos monitórios de id 27055887, no prazo legal. Às providências. Vila 

Rica - MT, 30 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-60.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALCI DA SILVA MARQUES POSCA (EXECUTADO)

ODEMIR ANTONIO POSCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Intime-se a Parte Requerente para se manifestar quanto aos 

embargos monitórios de id 27678651, no prazo legal. Às providências. Vila 

Rica - MT, 30 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000912-83.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA IREMA ANCHESKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Código de Processo Civil. O feito preenche os 

requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e regular, logo, 

com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. Fixo como 

ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos para a 

obtenção do benefício perseguido. Desde já, verifico que a prova pericial 

solicitada pelas partes é relevante para o prosseguimento do feito. Sendo 

assim, defiro a produção da referida prova. Por outro lado, intimem-se as 

partes para especificarem a produção de demais provas, caso pretendam, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se a(o) Secretário(a) de Saúde do 

Município de residência da parte autora a fim de que no prazo de 30 

(trinta) dias, indique dia, hora, local e profissional para realização da 

perícia médica. O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos 

eventuais quesitos a serem e/ou já apresentados pelas partes. Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-se as partes para em 

10 (dez) dias formularem os seus quesitos. Com a vinda, intimem-se as 

partes para que compareçam no dia, hora e local agendados. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Vila Rica/MT, 30 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-23.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA REIS MEDRADO (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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 da certidão 

juntada no id 14558121 ao respectivo Cartório, para que seja encaminhado 

a este Juízo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência e demais cominações legais; e, II – com retorno das 

atividades presenciais no Fórum da Comarca de Vila Rica – MT, 

DETERMINO aos D. Advogados da Requerente que APRESENTE o 

documento original de id 14558119 perante a Secretaria da 2ª Vara, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Com o cumprimento das determinações retro, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 30 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-41.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (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. 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 15535244 e id 15535259 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, 30 

de março de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000908-46.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EMIDIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

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 
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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 

24/02/2021, 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, 30 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000917-08.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Código de Processo Civil. O feito preenche os 

requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e regular, logo, 

com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. Fixo como 

ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos para a 

obtenção do benefício perseguido. Desde já, verifico que a prova pericial 

solicitada pelas partes é relevante para o prosseguimento do feito. Sendo 

assim, defiro a produção da referida prova. Por outro lado, intimem-se as 

partes para especificarem a produção de demais provas, caso pretendam, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se a(o) Secretário(a) de Saúde do 

Município de residência da parte autora a fim de que no prazo de 30 

(trinta) dias, indique dia, hora, local e profissional para realização da 

perícia médica. O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos 

eventuais quesitos a serem e/ou já apresentados pelas partes. Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-se as partes para em 

10 (dez) dias formularem os seus quesitos. Com a vinda, intimem-se as 

partes para que compareçam no dia, hora e local agendados. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Vila Rica/MT, 30 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-57.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. BERVANGER - ME (EXECUTADO)

JAICI MAISA BERVANGER (EXECUTADO)

MEIRIMAR JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. INDEFIRO o pedido de id 27734771, uma vez que compete a parte 

Requerente informar o endereço da Parte Executada e/ou demonstrar o 

exaurimento na busca de tal informação. No mais, pela derradeira vez, 

intime-se o Requerente para informar o endereço da parte Executada, no 

prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 30 de março de 

2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000555-40.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

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 

22913080). . 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 

16036644, 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, 30 de março de 

2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 5 de novembro de 2019, às 13:20 

horas (MT). Certifico ainda que a requerente, saiu devidamente 

intimada,devendo a mesma comparecer na oralidade. VILA RICA, 15 de 

outubro de 2019. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação 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))

 

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 
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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.
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Parte(s) Polo Ativo:

ADNALVA PEREIRA SIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 

CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO IVAN LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 

1000855-65.2019.8.11.0049 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADNALVA PEREIRA SIRINO Endereço: 

AV BRASIL, 327, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: AC CÁCERES, 269, 

AVENIDA SETE DE SETEMBRO 269, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-970 Senhor(a): REQUERIDO: OI BRASILTELECOM EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTE REQUERENTE , acima qualificada 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. SENTENÇA: anexa. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). VILA RICA, 30 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. RECEBO o recurso 

inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei n. 9.099/95, bem como as contrarrazões lançadas. REMETAM-SE 

os autos à Turma Recursal do Juizado Especial Cível, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE. VILA RICA, 20 de março de 2020. IVAN LÚCIO 
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AMARANTE Juiz(a) de Direito
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VALTINO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. RECEBO o recurso 

inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei n. 9.099/95, bem como as contrarrazões lançadas. REMETAM-SE 

os autos à Turma Recursal do Juizado Especial Cível, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE. VILA RICA, 20 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-13.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. RECEBO o recurso 

inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei n. 9.099/95, bem como as contrarrazões lançadas. REMETAM-SE 

os autos à Turma Recursal do Juizado Especial Cível, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE. VILA RICA, 20 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Vistos. A parte reclamada 

informou desejo em recorrer da sentença, alegando que não tem 

condições financeiras para contratar advogado e para tanto, requer a 

nomeação de defensor dativo. Tendo em vista que essa comarca está 

desprovida do núcleo de Defensor Pública, nomeio a Dra Ana Paula 

Rezende Vilela, OAB/MT 25.237-B., para patrocinar a defesa do requerido. 

Cumpra-se. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000329-98.2019.8.11.0049
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11 de 2019 , às 10 horas (MT). VILA RICA, 15 de 

maio de 2019. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496
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Parte(s) Polo Ativo:
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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))

 

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
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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 
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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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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 
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(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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 429 de 443



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
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-81.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BONAVIGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MARCELO SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000453-81.2019.8.11.0049 POLO ATIVO:BONAVIGO E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO ROBERTO 

JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO POLO PASSIVO: VIVIANE MARCELO SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do patrono da requerente, para 

manifestar-se quanto à certidão do oficial de justiça, no prazo legal, sob 

pena de extinção. 30 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: 8010062-37.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VALE DO ARAGUAIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO OAB - GO0045848A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA BARTNIKOVSKI (EXECUTADO)

 

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 3 (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. De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica - MT, 

04 de fevereiro de 2020. Janaina Cristina de Almeida JUIZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação 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:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARCELO DE SOUZA MARTINS (REQUERIDO)

 

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. 
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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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010116-71.2015.8.11.0049

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:

MURARO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito 

e/ou requerer o que entender de direito (atualizando o débito), sob pena 

de extinção do processo sem julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 10 

de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-54.2012.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS-PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA MARSIGLIA OAB - SP130873 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010111-54.2012.8.11.0049. REQUERENTE: MATOS-PROJETOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: CBTEL Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por MATOS – 

PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face de CBTEL ONLINE. Diz, em 

síntese, que esta sendo cobrado indevidamente pela parte reclamada por 

um serviço não contratado, bem como teve seu nome protestado e foi 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Em audiência de conciliação a 

reclamada propos o cancelamento dos débitos. 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 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada não 

trouxe aos autos provas da contratação do serviço ou do débito cobrado 

da parte autora. Portanto, a parte reclamada é responsável pela cobrança 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o réu de 

demonstrar que a parte autora contratou os referidos serviços e não o 

fez. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Contudo, em que pese a 

parte autora tenha informado o protesto e a inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito o fato é que não trouxe provas aos autos destes 

eventos, mas, apenas cartas de cobrança com o aviso de inclusão. Desta 

forma, o pedido de indenização por danos morais não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, ao passo que a mera cobrança indevida não é passível 

de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, 

mas restando inequívoca a inexistência de dano moral e material a ser 

reparada, vez que o serviço foi prestado. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial apenas para 

declarar a inexistência dos débitos objeto da lide. Transitado em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submete a homologação do MM.Juiz Togado, nos termos do 

art.40 da Lei 9099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-54.2012.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS-PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA MARSIGLIA OAB - SP130873 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010111-54.2012.8.11.0049. REQUERENTE: MATOS-PROJETOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: CBTEL Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por MATOS – 

PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face de CBTEL ONLINE. Diz, em 

síntese, que esta sendo cobrado indevidamente pela parte reclamada por 

um serviço não contratado, bem como teve seu nome protestado e foi 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Em audiência de conciliação a 

reclamada propos o cancelamento dos débitos. 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 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 
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presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada não 

trouxe aos autos provas da contratação do serviço ou do débito cobrado 

da parte autora. Portanto, a parte reclamada é responsável pela cobrança 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o réu de 

demonstrar que a parte autora contratou os referidos serviços e não o 

fez. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Contudo, em que pese a 

parte autora tenha informado o protesto e a inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito o fato é que não trouxe provas aos autos destes 

eventos, mas, apenas cartas de cobrança com o aviso de inclusão. Desta 

forma, o pedido de indenização por danos morais não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, ao passo que a mera cobrança indevida não é passível 

de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, 

mas restando inequívoca a inexistência de dano moral e material a ser 

reparada, vez que o serviço foi prestado. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial apenas para 

declarar a inexistência dos débitos objeto da lide. Transitado em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submete a homologação do MM.Juiz Togado, nos termos do 

art.40 da Lei 9099/95. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-58.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FERREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010037-58.2016.8.11.0049. REQUERENTE: LAERCIO FERREIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de Reclamação proposta por LAERCIO FERREIRA DO 

NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S.A. Diz, em síntese, que no 

dia 26/02/2016 procurou a agência da reclamada para abrir uma conta e 

foi informado que no prazo de 15 a 20 dias estaria recebendo o cartão, 

passado este prazo não recebeu o cartão, novamente procurando a 

reclamada foi informado que o cartão havia sido enviado pelo correio, 

procurou a agência por cinco vezes e enviou e-mail, sem sucesso. A 

reclamada contestou (ID 83764300 suscitando sua ilegitimidade, bem como 

que o cartão foi enviado pelo correio trazendo aos autos comprovante do 

envio. Pois bem. A parte reclamada é legitima para figurar nos autos, vez 

que é a prestadora de serviço. No caso a parte autora comprovou que 

buscou de todos os meios resolver o problema quanto ao não recebimento 

do cartão. Com efeito, a ré não trouxe à demandada nenhum elemento 

probatório que demonstrasse que forneceu os serviços durante o período 

do cancelamento para gerar as cobranças. Diante disso, não havendo 

razões para não entrega do cartão é que a reclamada tem a obrigação de 

fazer, qual seja, entrega do cartão à parte autora. 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. Assim, 

verifico que a parte autora não comprovou que o não recebimento do 

cartão o privou de ter acesso à sua conta, ou, até mesmo, outros 

constrangimentos decorrentes do ato ilícito da reclamada, motivo pelo qual 

a indenização por danos morais é indevida. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para somente: a) 

CONDENAR a reclamada a entrega do cartão bancário à parte autora no 

prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em 100,00 (cem reais). 

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

Intimação 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)

 

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.

Ato Ordinatório 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 25 de junho de 2019, às 9h30min (MT). VILA RICA, 

24 de maio de 2019. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496
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Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

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. 
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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 

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

Intimação 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))

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-14.2018.8.11.0049

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:

ANGELA APARECIDA GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000020-14.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: ANGELA APARECIDA GONCALVES 

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 SAMPAIO 

SANTOS & NASCIMENTO LTDA ME em face de ANGELA APARECIDA 

GONÇALVES. Consta nos autos que a parte reclamada não foi citada (ID 

21610991), bem como a parte autora foi intimada para se manifestar 

transcorrendo o prazo sem manifestação (ID 26833079). 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-74.2018.8.11.0049

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:

PATRICIA MARQUES LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000016-74.2018.8.11.0049. REQUERENTE: SAMPAIO SANTOS & 

NASCIMENTO LTDA - ME REQUERIDO: PATRICIA MARQUES LIMA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Mérito. 

Os pedidos foram julgados procedentes (ID 17851163) e a parte autora em 

fase de cumprimento de sentença noticiou acordo celebrado 

extrajudicialmente como forma de pagamento (ID 22913892). 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 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

Intimação 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)

 

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 
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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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-48.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BORGHESAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVISLENE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP381397 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RODRIGUES OAB - SP100057 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Borghesan & 

CIA LTDA, em desfavor de SND Distribuição de Produtos de Informática 

S/A, todos devidamente qualificados. As partes entabularam acordo (id 

16704680). Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento e 

DECIDO. Sem delongas; haja vista o acordo formulado/realizado entre as 

partes, não vejo óbice quanto a sua homologação. Assim, HOMOLOGO o 

acordo, apresentado pelas partes no id 16704680, tornando-o parte 

integrante desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e taxas. Transitada em julgado a 

presente decisão, proceda ao arquivamento do feito com as providências 

necessárias. Expeça-se o necessário. P.R.I. Cumpra-se. De São Felix do 

Araguaia/MT para Vila Rica - MT, 05 de fevereiro de 2020. Janaina Cristina 

de Almeida JUIZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

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 

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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

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 

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

Decisão

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:
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SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASON GONCALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, ou pagamento, tornem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Cartório proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora ou o pagamento do débito, tornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. VILA RICA, 25 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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: 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:
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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: 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: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 
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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

Sentença

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:

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 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070731/3/2020 Página 439 de 443



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)

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 
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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: 1000041-53.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1000041-53.2019.8.11.0049. REQUERENTE: DAVI ARRUDA SANTOS 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

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. Na petição ID 22621308, a parte 

Executada informou 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: 8010074-22.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (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: 

8010074-22.2015.8.11.0049. REQUERENTE: SERGIO ROBERTO 

JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Narra a parte autora que 

pretende contratar serviços de telefonia fixa e internet banda larga, 

fornecido pela reclamada e sustenta que a operadora não presta o 

serviço alegando falha de sinal de telefonia e internet banda larga. Aduz 

ter tentado resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve 

êxito. Com isso, requer a adequada disponibilização do serviço e 

indenização por danos morais. A reclamada alega que o autor possui 

terminais ativos de telefonia, entretanto não possui porta aberta para 

disponibilizar o sinal de internet. Requer a realização de perícia para 

averiguar as condições de linha e sinal de internet na residência do autor. 

Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha e/ou internet, e os motivos que a 

determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial 

para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 
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24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se.
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